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 Bombas Série TG / TG-S

As bombas da Série TG / TG-S tem capacidade 
para atingir vazões de até 250 m3/h em altura 
manométricas de 1 a 80 mcl. Bombeando os 
mais diversos fluídos, corrosivos e abrasivos, em 
temperatura que podem variar de -10 a 250 ºC 
com ótimo rendimento. Fabricados em Polipro-
pileno, Teflon e PVDF, conforme exigências da 
aplicação. Sistema de vedação Hidrocentrífugo 
ou misto (com selo mecânico).

  Bombas para Tambor 
e/ou Bombona

Indicados para bombeamento que exigem alto 
grau de segurança com rapidez. O manuseio de 
tambores com líquidos corrosivos, que além de 
provocarem vazamentos, derramamentos e até 
acidentes, implicam também no consumo de 
tempo e atraso de produção, por isso as bom-
bas para Tambor e/ou Bombona oferecem se-
gurança com grande rendimento.

     Bomba Horizontal DS 
Com Vedação Selo Mecânico
Construída em Polipropileno, Aço Inox, PVDF ou 
Ferro, para melhor se adaptar aos diversos líquidos 
corrosivos. O selo da marca Burgmann é dimensio-
nado conforme o produto a ser bombeado. 

Bombas Termoplásticas

Acionamento 
Elétrico

Acionamento 
Hidráulico



BOMBAS TERMOPLÁSTICAS

MB Brasil Industria e Comercio de Bombas Industriais Ltda
Rua Embira 623 - Jd.Umuarama/ Vila Mariana

Indaiatuba - SP  CEP - 13343-830 - Tel.: +55 19 3834-8819
VENDAS SP: +55 11 4228-1355

  Bomba TMF 
Duplo Sistema de 
Bombeamento

Grande poder de sucção. Re-
solve, de forma simples e 
econômica o problema de 
escorva, não importando a 
presença de sólidos em sus-
pensão que danificariam as 
buchas e impediriam o fe-
chamento da válvula “de pé” 
retenção. Manufaturada em 
polipropileno/teflon® com de-
senho inteligente para facilitar 
sua utilização e garantir longo 
tempo de serviço. Todas as pe-
ças tem espessura reforçada. 
Comprimemento da haste de 
1 a 2 metros.

  Bombas 
Verticais Submersas
Ideal para bombeamento em tanques submer-
sos. Devido a sua grande resistência garante 
eficiência e praticidade. Projeto avançado, su-
perdimensionado e construído com materiais 
nobres, é largamente utilizada para líquidos su-
jos ou limpos, corrosivos e abrasivos. Fabricada 
em Teflon / PP / Inox / CD4MCU / Accoy.

  Peças Sobresalentes

Temos a disposição peças so-
bresalentes para todas as linhas  
de bombas.


