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BOMBAS MONO SÉRIE PV300
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Para o transporte de fluidos com viscosidade até 250 
Pa.s (uva esmagada, grãos, sedimentos). Consiste numa 
bomba de sem-fim com tremonha e um dispositivo de 
alimentação com sem-fim.

Opções possíveis: 
- Controlo suave de capacidade
- Início / paragem automática dependendo do nível de 
fluido na tremonha

BOMBAS CENTRÍFUGAS SÉRIE 150

Para o transporte de produtos limpos.

Adequado para sistemas de refrigeração, etc.

BOMBAS PERISTÁLTICAS SÉRIE 710

Para o transporte de fluidos com uma ampla gama de conteúdos 
e viscosidades (uva esmagada, vinho, sedimento). As bombas 
são auto-ferrantes até 7 metros abaixo de seu próprio nível. Elas 
são fornecidas com uma tremonha de recepção com dispositivo 
de sem-fim e um pressostato protegendo de sobrecarga da 
pressão de saída. As bombas são construídas em aço inoxidável.

Opções possíveis:
- Controlo suave da capacidade
- Início / paragem automática dependendo do
  nível de fluido na tremonha



BOMBAS PERISTÁLTICAS SÉRIE 700
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Para o transporte de fluidos com uma ampla gama de 
conteúdos e viscosidades (uva esmagada, vinho, vinagre, 
sedimento). As bombas são auto-ferrantes - até 7 metros 
abaixo seu próprio nível.
Existe a possibilidade de reversibilidade, dependendo do 
modo de rotação do motor elétrico. São fornecidas com 
um dispositivo protegendo de sobrecarga da pressão de 
saída. As bombas são construídas em aço inoxidável.

Opções possíveis:
- Conexão de desvio com válvula de segurança para trans-
bordamento
- Controlo suave da capacidade 
- Controlo remoto
- Cronómetro para vinificação

BOMBAS CENTRÍFUGAS MÚLTIPLOS ESTÁGIOS SÉRIE 170

Encontram aplicação em processos que exigem baixo 
fluxo em alta pressão do fluido de bombeamento.
Possibilidade de montagem de 2 a 6 estágios de traba-
lho.
Os impulsores montados são do tipo fechado. 

BOMBAS DE FLOTAÇÃO SÉRIE 180 

Estas bombas encontram aplicação para a clarificação de 
líquidos, como uva esmagada, sumo e outros por proces-
so de flotação.

Opções possíveis:
- Controlo suave da capacidade 
- Bomba de dosagem de gelatina ou bentonite 



BOMBAS DE IMPULSORES FLEXÍVEIS SÉRIE 350 
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Para o transporte de fluidos com viscosidade até 50 Pa.s, 
incluindo de frações com tamanho correspondente ao 
tipo e parâmetros técnicos da bomba. Encontram ampla 
aplicação em vinificação. 

Opções possíveis:
- Conexão de desvio com válvula de segurança para trans-
bordamento
- Controlo suave da capacidade
- Dispositivo anti-secagem

BOMBAS MONO SÉRIE 300

Estas bombas têm a capacidade de um delicado transpor-
te direto de uma ampla gama de líquidos, com ou sem 
fragmentos sólidos, com viscosidade de até 150 Pa.s. Elas 
bombeiam líquidos da profundidade de 5-6 metros 
abaixo de seu próprio nível. A sua construção permite 
reversibilidade, dependendo da forma de rotação do 
motor elétrico.

Opções possíveis:
- Conexão de desvio com válvula de segurança para 
transbordamento
- Controlo suave da capacidade
- Dispositivo anti-secagem

BOMBAS AUTO SÉRIE 200 

Aplicável para transporte de líquidos livre de ingredientes 
mecânicos, em diferentes áreas da indústria de alimen-
tos. Estas bombas podem sugar líquidos de profundidade 
até 6 metros abaixo seu próprio nível. A sua construção 
permite reversibilidade, dependendo do modo de 
rotação do motor elétrico.

Opções possíveis:
- Conexão de desvio com válvula de segurança para 
transbordamento
- Controlo suave da capacidade



BOMBAS CENTRÍFUGAS SÉRIE 157 
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O seu objetivo é transportar uva esmagada, grãos e 
outros fluidos, com ou sem partículas sólidas, cujo tama-
nho corresponde para o tipo de bomba.

São usados tanto na indústria alimentar, como noutros 
campos de produção semelhante.

Ideal para remontagem de cubas de fermentação

BOMBAS MONO SÉRIE 310

Estas bombas têm a capacidade de um delicado transpor-
te direto de uma ampla gama de líquidos, com ou sem 
fragmentos sólidos, com viscosidade até 150 Pa.s. Eles 
bombeiam líquidos de profundidade de 5-6 metros 
abaixo de seu próprio nível. Deles construção permite 
reversibilidade, dependendo do modo de rotação de o 
motor elétrico.

Opções possíveis:
- Conexão de desvio com válvula de  segurança para 
transbordamento
- Controlo suave da capacidade
- Dispositivo anti-secagem

BOMBAS DE PISTÃO SÉRIE 600

Para o transporte de líquidos com uma ampla gama de 
conteúdos e viscosidades (uva esmagada, vinho, vinagre,-
sedimento). As bombas são auto-ferrantes - até 7 metros 
abaixo seu próprio nível. Existe a possibilidade de rever-
ter a entrada / saída. São fornecidas com um dispositivo 
que protege de sobrecarga da pressão de saída. As 
bombas são construídas em aço inoxidável.

Opções possíveis:
- Controlo de capacidade (2 velocidades regulamento, 
suave)
- Controlo remoto



BOMBAS CENTRÍFUGAS SÉRIE 160
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Estas bombas são construídas para transportar uma 
ampla variedade de líquidos na indústria alimentar 
(mosto, vinho, soluções de limpeza CIP, etc.)


