
A Série Flygt 2600 dA Xylem

rodeie-se de  
profissionais

A SUA tAreFA. A NOSSA FOrÇA.
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Com mais de 60 anos de 
experiência a fornecer 
bombas de drenagem a 
algumas das instalações 
mais exigentes em todo o 
mundo, a Xylem desenhou 
a série Flygt 2600 para 
enfrentar as condições 
mais difíceis.

Um sistema de drenagem fiável e 

robusto é fundamental em qualquer 

exploração mineira. Apesar da nature-

za difícil e exigente destes ambientes, 

a série Flygt 2600 enfrenta facilmente 

qualquer desafio de drenagem em 

pedreiras e explorações mineiras 

subterrâneas ou a céu aberto.

AplicAções

A escolha ideal para todas as tarefas 

de drenagem em locais de obras, quer 

seja drenagem ativa ou reativa de 

águas subterrâneas. O seu desenho 

fino portátil significa que estas bombas 

possam simplesmente ser deslocadas 

para outro local da instalação quando 

tiverem concluído uma tarefa.

Minas e pedreiras construção e túneis



As novas ferramentas no seu  
grupo de trabalho de drenagem

Quando a água é o seu desafio, Flygt 2600 é a resposta. Com uma gama 
global de bombas adequadas a qualquer tarefa, a série Flygt 2600 é a solução 
utilizada para trabalhar em minas e obras em todo o mundo.

Bombas em que pode confiar.
Está a lidar com alguns trabalhos de 
drenagem difíceis: cheias, ruturas 
na rede de água, minas inundadas e 
águas residuais industriais. Os seus 
trabalhadores estão à espera, a produ-
tividade é nula, precisa imediatamente 
de uma solução. Não tem tido tempo 
para analisar as curvas de desempe-
nho da bomba. As bombas da série 
Flygt 2600 incorporam a fiabilidade 

com modos inovadores para reduzir o 
desgaste do impulsor e da junta me-
cânica. Porquê preocupar-se? Porque 
tem agora uma bomba que mantém a 
bombagem em qualquer situação.

ligue-a e esqueça
Nunca queremos que as pessoas se 
esqueçam das nossas bombas. Gos-
tamos de ouvir que fica a admirar as 
nossas bombas à medida que retiram 

do seu local de trabalho águas indese-
jadas. Mas com os desenvolvimentos 
que permitem o funcionamento a seco 
como parte do seu desenho, o tempo 
que vai passar a tomar conta da sua 
bomba será reduzido ao mínimo. O 
seu pessoal de manutenção vai gostar 
que as regulações do impulsor sejam 
simples, a substituição das juntas me-
cânicas fácil e a inspeção da bomba 
uma brincadeiras de crianças.

As bombas de drenagem Flygt 

2600 têm várias utilizações, desde a 

piscicultura, pasta de papel, centrais 

elétricas, estaleiros e refinarias.

Facilita a remoção de águas 

incómodas em aplicações abrasivas, 

tais como canais de sedimentos. As 

bombas são utilizadas igualmente 

para drenagem geral em trabalhos 

de esgotos como sarjetas e para 

bombear qualquer inundação que 

ocorra em estações e poços secos.

XYleM RentAl
Por vezes o aluguer é a melhor 
opção, especialmente para proje-
tos de curto prazo. Xylem Rental 
permite-lhe aceder a uma vasta 
gama de produtos e experiência de 
categoria mundial quando precisa, 
onde quer que se encontre. Com 
uma rede de serviço que abrange 
150 países, a Xylem está presente 
para ajudar com a força, mão-de-
obra, flexibilidade e capacidade 
de resposta para manter o seu 
negócio e a bombagem de águas 

em movimento.

industrial Municipal



deixe a trabalhar
Não queremos que passe o seu tempo a tomar conta das bombas. Quer apenas ligá-las e 
deixá-las bombear. É por isso que a bomba tem capacidades de funcionamento a seco.
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Válvula de ar
Quando mais refrigerado estiver o motor, melhor é o desempenho. A válvula 
de ar abre quando a bomba funciona em seco. 

Motor de classe H 
Altamente eficiente para reduzir o calor gerado.

caixa do estator em alumínio e volume de óleo 
sobredimensionado 
Melhora a transferência de calor do motor.

Sempre pronta
O desenho inovador da Flygt 2600 protege o sistema hidráulico e as juntas mecâ-

nicas como nunca. A série Flygt 2600 é robusta para manter as suas operações 

a funcionar, mesmo nos ambientes mais difíceis.
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Dura-spin™ 
O impulsor fechado exclusivo e a tampa de aspiração com ranhuras Dura-Spin™ 
funcionam em conjunto, afastando as partículas abrasivas do centro do impulsor.  

spin-Out™   
Este desenho patenteado protege a junta mecânica exterior e prolonga a vida 
útil expelindo partículas abrasivas da junta mecânica.

Hard-iron™ 
O impulsor Hard-Iron™ (60 HRC) especialmente desenhado e a tampa de 
aspiração reduzem o desgaste e aumentam a operacionalidade.  

Alternativa de impulsor aberto
O impulsor aberto, tipo anti obstrução da Flygt evita efetivamente que os 
sólidos obstruam a bomba, aumentando a operacionalidade. 

À primeira vista pode não ver o que há de fantástico na 
série Flygt 2600. Não há problema. Talvez precisasse de 
estar tão por dentro das bombas como nós para ver a 
inovação no desenho único da Flygt 2600. Um desenho 
que, temos orgulho em o afirmar, oferece um nível ele-
vado de fiabilidade e robustez ao mundo da drenagem.

Identifique as inovações

G

Dura-spin™  
Com um impulsor aberto, o desgaste irá aumentar a folga entre as pás do impulsor e a tampa de 
aspiração, causando uma perda de potência. Com Dura-Spin, a turbina fechada exclusiva (1) e a 
tampa de aspiração com ranhuras (2) funcionam em conjunto afastando partículas abrasivas do 
centro do impulsor.  
(3) Isto faz com que a hidráulica seja pelo menos três vezes mais resistente ao desgaste do que as 
bombas com turbina aberta. Com o parafuso único de regulação da turbina pode repor facilmente 
o desempenho da bomba.
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manutenção facilitada
Queremos passar o menos tempo possível a assistir as suas bombas. Graças à regulação 

fácil do impulsor e ao número reduzido de peças, a série Flygt 2600 oferece um nível 

elevado de simplicidade de manutenção. Quando conhecer uma bomba da série, 

conhece todas.
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parafuso único de regulação do impulsor 
A regulação rápida e fácil da turbina repõe praticamente as folgas originais, 
aumentando assim o desempenho da bomba. 

Junta plug-intM com caixa de alumínio
A junta exclusiva Plug-In™ com duas juntas mecânicas, acopladas numa peça de 
alumínio proporciona um encaixe perfeito e uma substituição simples e rápida. 
Possui Active Seal™ para eliminar a possibilidade de entrada de líquido na caixa do 
estator, e utiliza materiais de qualidade superior no anel de selagem. 

tampa de inspeção 
Não é necessário desapertar o topo do estator para aceder rapidamente à caixa de junção.   

inspeção externa e bujões de óleo 
Verificação rápida de manutenção, menos tempo de paragem, sem desmontagens 
desnecessárias.

Construída para fiabilidade
Precisa que a sua bomba continue a bombear, em todos os ambientes e em todas 

as situações. Sabemos o que precisa e temos algumas funcionalidades que, por 

experiência, sabemos que vai gostar.  
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placa de terminais selada  
Protege a bomba contra danos resultante da entrada de água pelo cabo eléctrico.  

Grelha do fundo com amortecedores de choque
Amortecedores de borracha que proporcionam proteção contra impactos. Os orifícios do 
filtro evitam a obstrução provocada por resíduos grandes, enquanto a grelha do fundo ofe-
rece um desenho fácil de segurar reduzindo o risco de queda ou deslizamento da bomba. 

Flygt sUBcAB®
Resistência mecânica superior para selagem fiável a longo prazo na entrada de 
cabos.
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Spin-OutTM Junta Plug-InTM em alumínio Parafuso de regulação únicoInspeção externaVálvula de ar
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Modelo 2610 2620 2630 2640 2660 2660 sH 2670

Nominal (kW) 0,85-1,4 1,5-2,2 3,2-3,7 5,6 10 10 18

Tensão V/fase
[110-240/1~] 
[220-550/3~]

[110-240/1~] 
[220-550/3~]

220-1000/3~ 220-1000/3~ 220-1000/3~ 220-1000/3~ 220-1000/3~

Corrente nominal A 11-2,7 8,7-4,7 7,6 11 21 21 32

Peso máximo (kg) 24/25 29/32 48 50 78 96 131

Altura máxima (mm) 593/601 623 725 725 803 890 955

Largura máxima (mm) 195/200 240 286 286 346 345 395

Descarga Ø (cm) 2" 3" 3"/4" 3"/4" 4"/6" 3" 4"/6"

Orifícios da grelha (mm) 7,5 9 10 10 10 10 12

Líquido quente, 70 °C SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

As bombas Flygt 2600 abrangem 

pressões médias, altas e super altas 

para utilizar em praticamente qualquer 

aplicação.

Uma bomba para todos 
os desafios de drenagem

potência e tamanhos

2610.160/172 2620.172 2630.181

SH=Altura super elevada  HT=Altura elevada  MT=Altura média  B=Impulsor resistente a desgaste  K=Impulsor aberto anti obstrução, resistente a desgaste
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Série Flygt 2600 2610 2620 2630 2640 2660 2670

Impulsor fechado Dura spin™, 
Hard-Iron™

Impulsor aberto, Hard-Iron™

Versão de super altura  
Dura spin™ 

Cobertura da caixa da junta 
com revestimento de borracha 
nitrílica

Difusor com revestimento de 
borracha nitrílica

Poly-life™, Difusor revestido 
com poliuretano

Motores de classe H

Motores de classe F

Funcionamento trifásico

Funcionamento monofásico

Junta Plug-in™, SiC/SiC

Junta Plug-in™, WCCR/WCCR 
Active-Seal™

Camisa de arrefecimento em 
alumínio

Camisa de arrefecimento em 
aço inox

Argolas de elevação integradas 
na pega

Suspensão de borracha na 
grelha de fundo

Cabos submersíveis SUBCAB®

Cabos submersíveis SUBCAB®  
blindados

Proteção de ânodos de zinco

Versão de líquido quente a 
70 graus

Ligação tandem

Regulador de nível no topo da 
bomba

Regulador de nível externo

Colar de aspiração baixa

Arrancador suave

Arrancadores manuais/auto-
máticos

Flygt pump raft™

Controlo da bomba FPC 100™

Memória integrada da bomba 
PIM™

 = Standard        = Opcional

Melhorar o desempenho e a versatilidade
Melhore o desempenho das bombas Flygt 2600 selecio-
nando opções e acessórios desenhados especialmente 
para simplificar a instalação e o funcionamento da bomba:

Qualquer que seja o desafio de drenagem, temos 
a solução para si. Lamas, bombas grandes, bombas 
pequenas, com motores elétricos ou diesel, partículas 
abrasivas corrosivas ou níveis elevados de pH, temos 
a bomba que responde aos seus requisitos com uma 
fiabilidade e desempenho únicos. Desde a lendária 
Flygt Bibo até à leve Ready, da robusta Flygt 5000 até 
a Godwin alimentada independentemente, não existe 
outra empresa que cubra todo o espetro de necessi-
dades de drenagem como a Xylem. Estamos aqui para 
o apoiar!

Xylem TotalCare é um conjunto global e integrado de 

serviços desenhados para assegurar que o seu equipa-

mento de água e águas residuais continua a funcionar 

no seu melhor. A nossa equipa de técnicos experientes 

e altamente competentes é especialista em aplicações 

de drenagem e lamas. Temos orgulho na nossa capa-

cidade de ajudar os clientes a ultrapassar os desafios 

e otimizar as operações fornecendo sempre a solução 

correta. 

A nossa rede de serviço abrange 150 países, e é pro-

vável que tenha uma oficina perto das suas operações 

que o possa apoiar com engenharia, manutenção, 

reparação de bombas, peças de substituição, gestão 

de projetos chave na mão, e mais. Esperamos ouvir 

notícias suas.

Saiba mais sobre os serviços TotalCare em 

xyleminc.com/totalcare

Xylem TotalCare

A sua tarefa. A nossa força.

Arrancador suave Flygt: O arrancador suave Flygt incorpo-
rado é uma alternativa fiável e eficaz em termos de custos 
a um arrancador Y/D externo. A corrente de arranque e 
a corrente de pico são reduzidas e o stress mecânico na 
bomba será inferior, comparando com um arranque DOL.   
Adicionalmente, o arrancador suave tem:

•	 Proteção de sequência de fases que assegura a rota-
ção correta do impulsor.

•	 Deteção de ausência de fases no arranque, o que evita 
o funcionamento monofásico que provoca 
danos no estator.

Sem peças móveis, o Arrancador suave Flygt é 
uma solução robusta que protege a bomba e 
reduz os seus custos de manutenção.
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1) O tecido nas plantas que transporta a água a partir das raízes; 
2) Uma empresa global líder em tecnologia de água.  
 
Somos 12.000 pessoas unidas em torno de um propósito comum: criar soluções 
inovadoras para satisfazer as necessidades de água mundiais. Desenvolver novas 
tecnologias que melhorarão o modo como a água é utilizada, conservada e reutilizada 
no futuro, e o centro do nosso trabalho. Movemos, tratamos, analisamos, e devolvemos 
água ao meio ambiente e ajudamos as pessoas a usar a água de modo eficiente, nas 
residências, nos edifícios, na industria e na agricultura. Em mais de 150 países, mantemos 
um relacionamento forte e duradouro com os clientes, que nos conhecem pela nossa 
combinação poderosa de marcas de produtos líderes e de conhecimento das aplicações, 
suportados por um legado de inovação.

Para mais informações sobre como a Xylem o pode ajudar, vá a xyleminc.com ou a 
xylemportugal.com

Xylem Water Solutions Portugal – Norte
Praceta da Castanheira, 38
4475-019 Barca – Maia
Tel. +351 229 478 550
Fax +351 229 478 570

Xylem Water Solutions Portugal – Sul
EN 10 km 131 – Parque Tejo – Bloco D
2625-445 Forte da Casa – Lisboa
Tel: +351 210 990 929
Fax: +351 210 990 930

www.xylemportugal.com
info.pt@xyleminc.com


