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Para fluidos com elevado teor de gás
Por mais de 100 anos o nome ANDRITZ 
tem sido sinônimo de competência e in-
ovação em projetos de bombas centrífu-
gas.

As bombas centrífugas ANDRITZ operam 
com grande sucesso em todo o mundo, 
proporcionando robustez e resistência ao 
desgaste e preenchendo assim as mais 
altas expectativas dos clientes, em ter-
mos de eficiência, ciclo de vida, pouca 
manutenção e economicidade.

Os componentes padronizados das bom-
bas ANDRITZ são fabricados de acordo 
com os mais rigorosos padrões de qua-
lidade, em nossas oficinas com certifi-
cação ISO.

Tecnologia que 
convence
A alta padronização das bombas centrí-
fugas ANDRITZ série AD, está baseada 
em décadas de experiência no projeto de 
máquinas hidráulicas e num extenso pro-
cesso de absorção de tecnologia.

Campos de aplicação
  Indústria açucareira
  Indústria de papel e celulose 
  Abastecimento de água e 

tratamento de efluentes
  Indústria alimentícia

Graças ao seu rotor semi-aberto, a Bom-
ba da Série AD é adequada para trans-
portar fluidos viscosos (por exemplo, 
concentrações de açúcar até 70%) e de 
fluidos com altos teores de sólidos (por 
exemplo, para aplicações em celulose, 
papel ou efluentes).

Sistema modular 
Os componentes padronizados das 
Bombas ANDRITZ proporcionam alta 
disponibilidade e possibilitam o uso de 
componentes de eficiência comprovada.

Características
 Vazões até 2.000 m³/h

 Alturas manométricas até 75 m

 Pressão do sistema até  

16 bar

 Temperaturas até 80°C 



 

Robusto suporte de mancal 

 Fundido em peça única, com 

lanterna integrada

 Apenas cinco tamanhos dife-

rentes de suportes de mancais 

para toda a série

Mancais superdimensionados

 Longa vida útil

Bomba de vácuo

Eixo robusto

 Mínima deflexão do eixo
 Baixas vibrações mecânicas

Rotor especialmente 
desenvolvido

 Semi-aberto
 Livre de entupimento

Bomba de vácuo integrada

 Curtos tempos de escorva, 
graças ao elevado desem-
penho de desgaseificação

Vedação do eixo

 Selo mecânico simples 



 

Alta capacidade de pesquisa e desen-
volvimento
Nós operamos uma planta piloto em nossa afiliada ASTRÖ, 
que goza de renome internacional pelos seus desenvolvimen-
tos hidráulicos e pesquisas. A alta qualidade, segurança e 
confiabilidade das bombas série AD são asseguradas pelos 
extensos testes de modelo.



Série AD EN-GJL 250 1.4460  1.4462

Rotor  

Rotor a vácuo   

Voluta            

Caixa do mancal            

Revestimento frontal

Tampa da carcaça

Eixo

Padrão Europeu Padrão US

Número Nome Categoria UNS

EN-JL1040 EN-GJL 250 Class 40B /

1.4460 X3CrNiMoN27-5-2 Grade 1A J93370

1.4462 X2CrNiMoN22-5-3 S32205 S32205

Curvas características
Bombas Centrífugas
Autoescorvantes ANDRITZ

Combinações de materiais

Curvas características 1500 rpm
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