
LISBOMBAS (LOGO)

Acresce o I.V.A. a taxa legal em vigor.
Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio. LISBOMBAS,LDA

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO
- Temperatura do líquido até 60 ° C
- A temperatura ambiente até 40 ° C
- Altura de aspiraçao manométrica até 7 metros
- Operação contínua

Corpo de bomba  - ferro fundido
Impulsor em latão
Rotor - aço inoxidável AISI 304
Selo mecânico - Cerâmica / grafite / NBR

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE
ELECTROBOMBA AUTO-ASPIRANTE

CAM

Bomba auto-aspirante com alta performance e uma capacidade de pressurizaçao consideravel. Consegue bombear até 8mt de profundidade e 
trabalha perfeitamente em aguas gaseificadas.  
Recomendadas para bombeamento e distribuiçao de agua, em sistemas domesticos com autoclaves de pequena e media dimensão.

MATERIAIS



LISBOMBAS (LOGO)

Acresce o I.V.A. a taxa legal em vigor.
Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio. LISBOMBAS,LDA

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO
Temperatura do líquido até 35 ° C
A temperatura ambiente até 40 ° C
Altura de aspiraçao manométrica até 8 metros
Operação contínua

Corpo de bomba  - ferro fundido
Suporte do motor - aluminio
Suporte do motor (152-202) - ferro fundido
Impulsor em noryl
Impulsor (152-202) - aço inoxidável AISI 304
Difusor - noryl
Rotor - aço inoxidável AISI 304
Selo mecânico - Cerâmica / grafite / NBR

ELECTROBOMBA AUTO-ASPIRANTE DUPLO IMPULSOR

MATERIAIS



LISBOMBAS (LOGO)

Acresce o I.V.A. a taxa legal em vigor.
Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio. LISBOMBAS,LDA

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO
Temperatura do líquido até 35 ° C
A temperatura ambiente até 40 ° C
Altura de aspiraçao manométrica até 9 metros
Operação contínua

 

Corpo de bomba  - ferro fundido
Suporte motor - ferro fundido
Impulsor - noryl
Difusor  - noryl
Injector - ferro fundido
Rotor - aço inoxidável AISI 304
Selo mecânico - Cerâmica / grafite / NBR

MATERIAIS

CAM

Eletrobomba auto-aspirante de duplo impulsor com injetor para sucção até 9mt. Pode ser efetuada sucção até 35mt de 
profundidade, retirando o injetor e ligando-o à bomba atraves de mangueira dupla e valvula de fundo. Adequada a uso domestico 

e industrial para drenar aguas limpas ou gaseificadas, e liquidos nao agressivos.


