BECK
Aerador

R

Bomba

Veja o vídeo demonstrativo
do Aerador em nosso Site

Linha de produtos

Auto-escovante
Agitador

Bomba Aeradora

Bomba Centrífuga

Bomba Combate
a Incêndio

Bomba Turbina

Bomba Auto Escorvante

Bomba Auto Escorvante
Vertical

Bomba de Engrenagem

Bomba Multi-Estágio

Bomba Submersa

Bomba Vertical

Bomba de Vácuo de
Anel Líquido

Bomba Óleo Térmico

Prensa Hidráulica

Conheça nossa linha completa de produtos em www.bombasbeck.com.br
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BECK

R

Serviços

Institucional

Conheça toda nossa linha
de produtos e serviços
em nosso web site
www.bombasbeck.com.br

Com tradição e qualidade desde 1967, a BECK® oferece
aos seus clientes assistência técnica permanente e
manutenção preditiva, preventiva e corretiva de bombas e
equipamentos nacionais e importadas. Desenvolvemos e
fabricamos bombas e equipamentos para a sua
necessidade, consulte-nos. XXX XXX XXX XXXXX

Fabricação Especial
Com tradição e qualidade desde 1967,
a BECK® oferece aos seus clientes
uma linha especial de produtos
projetados e fabricados sob medida
para suas necessidades. São bombas
e equipamentos em diversos materiais
e ligas, como aço inox, aço carbono,
Bombas de aço Inox
bronze, alumínio e motores elétricos
de alto rendimento e a prova de
explosão IP55 (TFVE) ou IPW55
(TFVE), 50 ou 60 Hz, em diversas
rotações como II, IV, VI, VIII pólos
ou através de redutores e ainda
mancais monobloco, alongados
ou mancal suporte, podendo ser
flutuante (balsa mantida em
Bombas com motor
posição de trabalho por cabos de
a prova de explosão
fixação) ou fixo. XXX XX XX XX

Bomba Vertical de 4 metros de comprimento, em aço inox AISI 316 isenta de
vedação por selo mecânico ou gaxeta
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Empresa
Fundada em 1967, na
cidade de Novo Hamburgo RS, pelo idealizador PAULO
LEOPOLDO BECK, a
BECK® , também conhecida
como Bombas BECK® e
Equipamentos Alex Ltda
iniciou suas atividades
atuando no setor de bombas
hidráulicas e equipamentos
para tratamentos de efluentes.

Atualmente a linha de produtos da empresa envolve mais
de 200 modelos de bombas, entre elas: aeradora, óleo
térmico, auto escorvante, centrífuga, turbina, engrenagem,
submersa, vácuo de anel líquido, vertical, multi-estágio e
para diversos tipos de bombeamento e aplicações. Na
linha de equipamentos estão os aeradores BECK
MASSISTER, agitadores (misturadores), sopradores e
prensas hidráulicas para resíduos industriais.
A atual estrutura
produtiva está
acomodada em
prédios próprios
com mais de 2800
m² e abrange desde
a matrizaria de
modelos, fundição e
linha de produção/
montagem, como também um tanque de teste de 200 m³.
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