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Para as tarefas mais exigentes 
de transporte de líquidos

Tecnología convincente
O alto padrão  das nossas bombas cen-
trífugas Série VP/CP provém da nossa 
longa experiência com projetos de má-
quinas hidráulicas e abrangente know-
how de processos.

Operação segura e 
confiável
O transporte de líquidos sujos e com fi-
bras requer medidas especiais em ter-
mos de projeto e materiais utilizados. A 
ANDRITZ desenvolveu a Série de Bom-
bas VP/CP de Fluxo Livre especialmente 
para estas aplicações. O uso de com-
ponentes de bombas do nosso sistema 
modular assegura alta disponibilidade de 
peças de reposição.

Características:

 vazões até 1.500 m3/h

 alturas manométricas até 75 m

 pressão nominal até 16 bar

 temperatura até 120°C

 passagem livre até 140 mm

Por mais de 100 anos, a ANDRITZ tem 
sido um sinônimo de competência e ino-
vação no projeto de bombas centrífugas.

As bombas ANDRITZ de Fluxo Livre Sé-
rie VP/CP constituem-se num avanço da 
nossa tecnologia de bombas. A Série CP, 
especificamente, caracteriza-se por uma 
abertura transversal excepcionalmente 
grande e de um canal aberto na carca-
ça espiral. Ambos os tipos de bombas 
atendem as mais altas expectativas em 
termos de eficiência, ciclo de vida e sim-
plicidade de manutenção.

Os componentes das bombas são fa-
bricados de acordo com os mais altos 
padrões de qualidade nas nossas fabri-
cas, todas com certificação ISO. A qua-
lidade superior dos 
nossos produtos 
provém do rigoro-
so cumprimento 
dos requisitos de 
qualificação, bem 
como do alto grau de 
padronização de peças e 
componentes.



Passagem livre

 18 a 60 mm

           

Vedação do eixo

 gaxetas
 selo mecânico duplo

Mancal robusto

 composto por itens 
modulares

Projeto in-line

 sucção e descarga
num eixo só

Carcaça espiral

 composta de itens 
modulares existentes

Rotor de fluxo libre
especialmente desenvolvido

 materiais resistentes ao desgaste
 livre de forças radiais

Campos de aplicação:
 suspensões, escorias
 meios com alto conteúdo de ar
 suspensões com frações leves
 lodo
 água servida industrial

Uma opção econômica para líquidos difíceis!

Série VP
Para suspensões com partículas até 60 mm



Vedação do eixo

 selo simples ou duplo, 
de fácil manutenção

 gaxetas

Mancal robusto

 composto por 
itens modulares

Placa de desgaste substituível

 para proteger a tampa da carcaça

Rotor de fluxo livre 
especialmente desenvolvido

 materiais resistentes a       
desgaste

 livre de forças radiais

Passagem livre

 75 a 140 mm

Descarga otimizada

 assegura operação sem

 entupimentos

Campos de aplicação:
 cavaco de madeira
 efluente municipal
 meios extremamente abrasivos
 escorias com partículas grandes
 caldos com fibras longas

Adequada para condições severas de bombeamento!

Série CP
para suspensões com partículas até 140 mm



Curvas características
Bombas ANDRITZ de 
Fluxo Livre Série VP/CP
Kennfeld VP
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Combinação de materiais

Padrão Europeu Padrão EUA

Números Nome Grau UNS

EN-JL1040 EN-GJL-250 Class 40B /

1.4460 X3CrNiMoN27-5-2 Grade 1A J93370

1.4021 X20Cr13 420 S42000

1.4462 X2CrNiMoN22-5-3 S32205 S32205

1.4517 GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 Grade 1C J93373

1.4517 hardened GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 Grade 1C J93373

Curva característica para CP

Curva característica para VP

Série VP/CP EN-GJL 250 1.4460  1.4021 1.4462 1.4517 1.4517 hardened

Rotor          (CP)

Carcaça        (VP)

Caixa de Mancal                       

Placa de desgaste                   (CP)

Tampa da carcaça

Caixa de selagem            

Eixo       (VP)

* n=750 rpm, ** n=1000 rpm, *** n=1500 rpm
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