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Todas as nossas bombas são fabricadas em materiais termo-plásticos e termo-fixos resistentes à corrosão e 
à abrasão, como PRFV, BMC, PVDF, PTFE, e o nosso projeto integrado permite combinações desses materiais 
para compor o produto mais adequado a cada caso.

BOMBAS CENTRÍFUGAS

VERTICAIS MONOBLOCO

São bombas Centrífugas Verticais customizadas, para serviço pesado em condições severas de corrosão e abrasão, na 
configuração monobloco, com sistema de Selagem Hidrodinâmica (sem selo mecânico e sem gaxetas).
 

As bombas da série VSV são projetadas com o objetivo de disponibilizar aos clientes equipamentos que se 
distinguem por:
   
   Vazões até 1000 m³/h.
   Pressões até 110 mcl.
   Temperaturas até 100ºC
   Simplicidade de construção, com reduzido número de componentes.
   Confiabilidade, por sua construção robusta.
   Adequação do projeto às necessidades do cliente.
   Dimensionamento e seleção de motores caso a caso, permitindo a otimização 
   de consumo de energia.
   Durabilidade, através da utilização dos materiais mais adequados a cada aplicação.
   Eliminação dos componentes mais críticos das bombas (os sistemas de selagem convencionais), 
   através da selagem hidrodinâmica.
   Excelente fator custo-benefício, por seu reduzido custo operacional e baixos 
   índices de manutenção.

Série VSV



As aplicações mais frequentes da série VSV são:
   
   Siderurgia, especialmente nos setores de Decapagem, Regeneração de Ácidos e Tratamento de Efluentes. 
Para essas aplicações apresentamos o modelo VSV-TF, composto por carcaça em PRFV (moldada em resinas 
epóxi vinil-éster reforçadas com fibra de vidro) e rotor em PVDF.

   
   Indústria de Fertilizantes, especialmente nos setores de Acidulação, Granulação e Concentração. Para essas 
aplicações nossa proposta é o modelo VSV-TP, composto por carcaça e rotor moldados em UHMW (Polietileno 
de ultra-alto peso molecular) com tecnologia exclusiva. Este plástico de engenharia, além de alta resistência à 
corrosão, apresenta resistência à abrasão cerca de dez vezes superior ao Polipropileno.

  
    Indústria Química, Cloro-Soda, Metalurgia, Papel e Celulose.
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