
Selos Mecânicos para Aplicações Pesadas
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Huhnseal AB
Endereço de visita:

Järvgatan 1 - 261 44 Landskrona - Sweden
Endereço de entrega:

Box 288 - 261 23 Landskrona - Sweden
Tel: +46 418 44 99 40 - Fax: +46 418 44 99 69

sales@huhnseal.com

www.huhnseal.com
um membro de

carimbo

Uma organização consciente da qualidade

BRAZIL
Huhnseal / Mecanotécnica do Brasil ltda

R. João Maria Goes, 399
83060-206 São José dos Pinhais - PR - Brasil

Phone: +55 41 9943 5559
Fax: +55 41 3381 2621

sales.brazil@huhnseal.com

CHINA
Huhnseal / Meccanotecnica Umbra (Qing dao) 

North of No 8 road ,jiao zhou wan
industrial park, Jiao zhou ,Qing dao, PRC

Phone: +86 138 64289 712
Fax: +86 531 86057 318
sales.china@huhnseal.com

INDIA
Huhnseal / Meccanotecnica India Pvt.Ltd.

351, Sr. No. 28/3/1, Ambegaon Kh.,
Near Jambulwadi Lake, Pune 411 046

Phone: +91 020 67919600
sales.india@huhnseal.com

ITALY
Huhnseal / Meccanotecnica Umbra S.p.A.

Via G. Agnelli, 7 
06042 Campello sul Clitunno (PG) ITALY

Phone: +39 331 6870228
Fax: +39 0743 279.242

sales.italy@huhnseal.com

ISO 9001
Quality

ISO14001
Environment

OHSAS 18001
Working environment

join us:

USA
Huhnseal / Meccanotecnica USA inc.

41650 Gardenbrook Rd.
Suite 110 - Novi, MI 48375
Phone: +1 (248) 347-0606
Mobile: +1 (256) 731-0381

sales.usa@huhnseal.com



Usos Pesados Série E 

• Design resistente
• Adequado para pressões até 25 bar 
• Grupos de molas isoladas do produto e barreira de
	 fluído
• Boa	flexibilidade	axial	e	radial
• Boa instalação fácil e segura

Série BF/BA

• Design extra resistente
• Adequado para pressões até 25 bar
• Brupos de molas completamente protegidas (BA)
• Excelente	flexibilidade	axial	e	radial	
• Instalação fácil e segura

Série BC/BC-HP

• Design adequado para altas rotações
• Design adequado para altas pressões acima de 40 bar 

(BC-HP)
• Boa	flexibilidade	axial	e	radial
• Grupos de molas, isoladas do produto e atmosfera, 

adequadas para ambientes agressivos ou sujos
• Instalação fácil e segura

Equipamentos típicos equipados com os nossos selos 
mecânicos:

• Bombas multifásicas
• Bombas de chorume
• Misturadores de chorume
• Misturadores de alto cisalhamento
• Equipamento de alta velocidade
• Separadores	centrífugos
• Bombas submarinas

Revestimento de diamante cristalino para as superfí-
cie do selo

O uso de água limpa como barreira (selos duplos) ou 
descarga (selos individuais) é frequentemente um recurso 
escasso. A solução para este problema é usar os selos 
de cartucho individual com revestimento de diamante 
cristalino	nas	superfícies	do	anel	de	silício.
O	 revestimento	 de	 diamante	 fornece	 uma	 superfície	
extremamente dura, com atrito e condução térmica 
extremamente baixa.
Isto permite o uso de selos de cartucho individual onde 
normalmente seriam usados selos duplos ou selos 
individuais com descarga no produto. 

Declaração:
As especificações e as dimensões fornecidas neste documento representam o estado da enge-
nharia no momento da sua colocação no mercado.
Podem sofrer modificações e materiais ou componentes podem ser substituídos por outros sem 
aviso prévio


