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A série DBH da Toyo Pumps North America é carinhosamente apelidada pela indústria como o “Porco 
de Lamas” por uma boa razão. Esta bomba foi concebida com um apetite para digerir as aplicações existentes mais 
resistentes. 

Trata-se de uma bomba de lamas de ponta, de alta resistência e de baixo desgaste que vem de série com um acabamento 
cromado e CD4 MCU. Concebida para efi ciência óptima, a DBH apresenta um propulsor de elevada efi ciência e lamelas de 
estabilização de fl uxo na sucção para aumentar a efi ciência e reduzir a turbulência e o consequente desgaste do propulsor. 
Estão disponíveis três séries na linha da DBH: LH (“Low head” - cabeça baixa, média de cerca 165 de TDH), HH (“High 
Head” - cabeça elevada, média de cerca de 360 TDH) e MD (“Mine dewatering” – drenagem de minas - cabeça elevada, 
média de cerca de 500 TDH).  A DBH também também apresenta uma concepção de extracção frontal e traseira com um veio 
de elevada resistência com uma protecção adicional de uma manga de veio que se estende desde o propulsor ao vedante. 
Para facilidade de manutenção, a DBH fornece um mecânismo de libertação patenteado do propulsor e um anel de desgaste 
ajustável externamente também patenteado. Por fi m, a concepção da DBH permite uma gama elevada de opções de vedação, 
as quais são facilmente permutáveis no local sem modifi cações especiais.  Trata-se de uma máquina inovadora.

• Alta Cromagem e CD4 de série

•  Capacidades até 17 m3/min 
(4500 Usgpm)

• Cabeças até 174 m (570 Ft)

•  Mecânismo de libertação do propulsor 
patenteado

•  Anel de desgaste ajustável externamente 
patenteado

•  Espessura de parede aumentada para 
disponibilidade de desgaste adicional

•  Efi ciência aumentada em concepção de 
bomba de lamas de ponta

•  Concepção de extracção frontal e 
traseira

•  Disponíveis três séries (Cabeça Baixa 
-’LH’, Cabeça Alta -’HH’ & Drenagem de 
Minas -’MD’)

Num Relance:

Inovadora DBH Horizontal 
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Vista de Corte

Directa À Cabeça À Cabeça Inversa Lado a Lado

Disponível rolamento cónico com lubrifi cação 
padrão SS, disponível opção de lubrifi cação 

por massa. Mín. 100 000 L10 Hrs

Mecanismo de libertação do propulsor
Permite a remoção fácil do propulsor

Veio de alta resistência extra 
e maiores rolamentos

Disponível isolador de 
rolamentos magnético opcionalrolamentos magnético opcional

Vedantes de Rolamentos, vedantes de óleo primários com vedantes de 
exclusão de sujidade e anel Lanterna para purga de massa externa.

Os componentes de desgaste de alta resistência 
suportam as aplicações mais agressivas

Flange ANSI padrão para descarga

Concepção de 
extracção frontal e 

traseira

anel de desgaste 
ajustável externamente

Configurações de Transmissão Disponíveis
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Curva da DBH

Para a informação de dimensões da DBH 
mais actualizada por favor visite a secção 
DBH section em www.toyopumps.com ou 
contacte o Gestor Regional.



Histórias de Sucesso da DBH

Foram utilizadas quatro DBH 
125/100 MDHM, 250 CV em 
dois sistemas independentes 
(confi guração em linha) para esta 
aplicação de drenagem de mina. 
Esta confi guração permite o fl uxo 
a dobrar em períodos de pico. As 
bombas estão montadas com motor 
à cabeça inverso e têm trabalhado 
continuamente com sucesso há 2 
anos, sem precisarem de quaisquer 
peças metálicas de desgaste.

São utilizadas quatro DBH 100/75 MDHM, 125 CV em dois 
sistemas independentes de duas séries (confi guração lado a 
lado) nesta aplicação de drenagem de mina. Esta confi guração 
permite o fl uxo a dobrar em períodos de pico. Estas bombas estão 
montadas com motor lado a lado e têm trabalhado continuamente 
com sucesso há 4 anos, sem precisarem de quaisquer peças 
metálicas de desgaste.

Estão instaladas cinco bombas DBH 250/200 LHHM, 
200 CV no poço de drenagem de uma grande fundição 
norte americana, bombeiam água de calamina com 
sucesso há já 3 anos. 
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A informação fornecida nesta brochura foi compilada de boa fé e da melhor forma pela Toyo Pumps 
North America. No entanto, os autores deste documento não garantem de forma alguma, nem são 
responsáveis por erros ou omissões que resultem em qualquer tipo de perda ou danos, causados 
directa ou indirectamente pela informação aqui contida. A informação é sujeita a alterações pela 
Toyo Pumps North America.

Copyright Toyo Pumps North America 2008. Reserva de Todos os Direitos.

HORIZONTAL SUBMERSÍVEL CANTILEVER 
VERTICAL

VEIO DE LINHA 
DE SÉRIE

SÉRIE “O” DE 
VEIO DE LINHA

•  Capacidade de manuseio de sólido de 
alta resistência

• Propulsor fechado
•  Secções de metal resistente para longa 

vida útil
•  Efi ciência aumentada em concepção de 

bomba de lamas de ponta

•  Capacidade de manuseio de sólido de 
alta resistência

•  Disponíveis propulsores fechados e semi-
abertos

• Opção de Agitador Patenteado
•  Secções de metal resistente para longa 

vida útil

•  Desenho de alojamento espiral para efi ciência 
aumentada e desgaste reduzido

•  O propulsor completamente reentrante permite a 
passagem de sólidos grandes

•  Apenas aproximadamente 15% do líquido bombeado 
está em contacto com o propulsor

• Terminal molhado de série em Cromado e CD4
• Disponíveis opções de agitador patenteado e cortador

AGITADOR SEM-AGITADOR CORTADOR

O Programa Modular da Toyo permite-lhe a fl exibilidade de utilizar os terminais molhados 
abaixo em várias confi gurações de transmissão. Esta vantagem da Linha de Produtos Toyo pode 
reduzir signifi cativamente o inventário de sobresselentes ao mínimo.


