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Bomba
Agitador AG e AGR
Auto-escovante

Conceito:
O Agitador BECK é um equipamento indicado para homogeneização de diversos tipos de líquidos
industriais, pecuaria, saneamento com alto teor de corpos sólidos ou não. Em operações onde é
necessário agitar, misturar, dissolver o meio líquido através de hélice, com motor eletrico direto (modelo
AG) ou com motoredutor (modelo AGR). Fornecido em construção robusta e tecnologia avançada.

Dados Técnicos:
O Agitador BECK é fabricado em:
- Ferro fundido;
- Motor elétrico II, IV, VI ou VIII pólos, até 3500 rpm, 60 Hz, com proteção Ip21 ou IP55 (TFVE). Também
por motoredutor para rotações abaixo de 350 rpm
- Eixo aço inox AISI 316;
- Hélice aço inox AISI 316 (fabricada em micro fusão por cera perdida), chaparia em aço inox ou bronze;
- Pintura Glyptal;

Fabricação Especial:
- Motor Elétrico 50 Hz; alto rendimento (Premium); à prova de explosão; monofásicos rural. Consulte-nos.
- Mancal Suporte;
- De acordo a sua necessidade, projetamos o equipamento adequado, podendo ser fabricado em diversas
dimensões, potências, velocidades e materiais. Podendo ser flutuante (balsa mantida em posição de
trabalho por cabos de fixação) ou fixo.
BOMBAS
D ÁGUA

C
BE K
E

DESD

1967

Bombas BECK e Tratamentos de Efluentes Ltda
Rua Pau Brasil, nº 621 - Bairro Ideal
Novo Hamburgo - RS - Brasil - CEP 93332-100
Fone: +55 (51) 3066.5533
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www.bombasbeck.com.br

Agitador AG e AGR

Modelos:
Modelo

rpm

Motor Elétrico

AG

850, 1100, 1750 ou 3500

Motoredutor

AGR

De 7,3 até 350

Agitadores fabricados em diversas dimensões, potências, velocidades e materias. De acordo a sua
necessidade. Consulte-nos.

Fotos:

Agitador AGR117 1/4cv

Floculador de Paletas
verticais AGR7,3 1/4cv

Agitador AGR88 4,0cv

Agitador AGR237 2,0cv
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