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The aim is clear:

Andritz
Solução em bombas para atividades offshore



Andritz para aplicações offshore
Soluções de bombeamento sob medida

Vantagens em destaque

 � Soluções para condições 

extremas de funcionamento 

 � Vida útil longa

 � Alta confiabilidade  

operacional 

 � Design de materiais de  

alta qualidade

 � Soluções que dispensam 

manutenção

 � Alta eficiência

 � Baixo custo de  

investimento

Você está à procura de soluções seguras 

e eficazes na gestão da água em plata-

formas e navios?

Há muitos anos, trabalhamos para o 

segmento offshore, principalmente para 

bombeamento de água do mar. As bom-

bas e motores ANDRITZ podem ser en-

contrados em plataformas e navios. Para 

aplicação submersa, oferecemos solu-

ções personalizadas em áreas alagadas.

Área de aplicação em  
plataformas e navios

 � Bombas para água de lastro e de porão 
 � Bombas de alimentação de caldeiras
 � Bombas de reforço
 � Bombas para água de perfuração
 � Bombas de emergência para incêndios
 � Bombas para combate a incêndios
 � Bombas para espuma/inundação
 � Bombas para incêndios/serviços gerais
 � Bombas para circulação de água quente
 � Bombas para alta pressão
 � Bombas para bombeamento de água  

 do mar
 � Bombas submersíveis para água bruta
 � Bombas submersíveis com pré-carga

Motobombas submersas 
para água do mar

Custos operacionais mínimos

Bombas que dispensam manutenção e 

oferecem excelente rendimento

Gama de utilização ilimitada

Instalação simples e flexível 

Baixos custos de investimento

Não é necessário espaço para a  

instalação da bomba
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 � Potência  

 até 5.000 kW

 � Tensão  

 até 14.000 V

 � Aceleração  

 até 3600 rpm

 � Temperatura  

 até 75° C

 � Design altamente   

 resistente ao desgaste

 � Taxa de fluxo  

 de até 6.000 m3/h

 � Altura até 160 m

 � Pressão  

 até 25 bar

 � Eficiência de até 90%

 � Fluidez até 6.000 m3/h

 � Altura até 1.500 m

 � Pressão até 150 bar

 � Temperatura  

 daté 75° C

 � Caudal  
 até 20.000 m3/h

 � Altura até 220 m

 � Pressão até 25 bar

 � Consistência  
 até atro 2%

 � Eficiência  
 superior a 90%

 � Temperatura até 110° C

 � Taxa de fluxo  
 de até 1.400 m3/h

 � Altura  
 até 1.000 m

 � Pressão  
 até 100 bar

Bombas centrífugas  
de estágio único

Bombas  
de alta pressão

Motores submersos

Motobombas submer-
sas de fluxo único

Bombas de carcaça  
bipartida de fluxo duplo

Motor submerso preenchido 
e resfriado a água. Para de-
sempenhos consistentes sob 
altas temperaturas, voltagens 
especiais e em condições ex-
tremas. Tecnologia MCT e IPM 
para um resfriamento perfeito 
e maior eficiência.

Motobombas submersas de 
múltiplos estágios. Totalmente 
confiável, sem necessidade de 
manutenção e de longa duração. 
Tecnologia MST e HDM para so-
luções ainda mais eficientes.

Bombas centrífugas de estágio 
único com impulsor fechado, 
semi-aberto ou aberto, tam-
bém disponíveis com design 
altamente resistente ao des-
gaste. Várias combinações de 
materiais disponíveis em di-
versas aplicações para garan-
tir ciclos de vida longos e alta 
performance.

Bomba de estágio único, bom-
bas de carcaça bipartida para 
o transporte de líquidos puros, 
levemente contaminados e no-
civos. Nível de eficiência acima 
de 90% e um rotor de fluxo ra-
dial duplo com baixa pulsação, 
desempenho ideal de sucção 
e excelentes índices de NPSH.

Bombas de alta-pressão de 
múltiplos estágios e  design 
horizontal e vertical. Fabricadas 
em materiais compostos de 
ferro fundido, bronze, alumínio-
-bronze ou aço inoxidável.

tipos de bomba
para a operação em operações offshore
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Andritz ritz GmbH
Gueglingstrasse 50
73529 Schwaebisch Gmuend
Phone: +49 (7171) 609 0
ritz@andritz.com

Perto dos nossos clientes
Localizações da ANDRITZ em todo o mundo
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