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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
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

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

Selos Mecânicos para Aplicações Higiênicas

Competências

Colaborações

A Huhnseal AB possui uma vasta experiência no projeto de
produção de selos mecânicos para utilizações higiênicas, e
normalmente são projetadas soluções personalizadas conforme as exigências do cliente.
Os requisitos indispensáveis para os nossos selos são os
níveis de alta qualidade em conformidade com as diretivas
mais recentes e com os padrões de qualidade mais restritivos. A Huhnseal, desde a sua fundação, é um membro
do conselho deliberativo da EHEDG e participa ativamente das deliberações das associações 3A®. Consideramos
como nossa missão a dedicação a um processo constante de aprimoramento dos padrões higiênicos dos nossos
selos mecânicos e, ao mesmo tempo, o aperfeiçoamento
dos padrões de qualidade e das normas que se referem, em
âmbito mundial, às modalidades de concepção e realização
dos selos higiênicos e dos órgãos auxiliares.

Objetivos dos nossos clientes:
Dar a máxima prioridade ao design higiênico.
Ter um produto válido e de qualidade elevada que
cumpra os padrões higiênicos mais recentes (EHEDG
e 3A).
Considerar o selo mecânico como um componente fundamental para a confiabilidade dos próprios equipamentos.
Ter a possibilidade de distribuir automaticamente e
gerenciar os serviços através da própria rede de assistência (apenas OEM).
Ser protagonista no momento de pesquisar a melhor
solução higiênica durante a fase de concepção.

Vantagens oferecidas aos nossos clientes OEM
Selos e soluções higiênicas personalizadas.
Exclusividade sobre o aftermarket.
Ampla gama de soluções em selos e instrumentos de
venda.
Kit de renovação com serviço rápido e flexível.
Marca comercial personalizada mediante solicitação.

Potencialidades
Selos duplos assépticos.
Selos higiênicos de cartucho duplo ou simples.
Selos higiênicos de cartucho com rolamento
integrado.
Selo higiênico “top entry” para funcionamento a seco.
Componentes individuais higiênicos.
Todos de acordo com EHEDG e 3A®.
Dispositivos típicos que utilizam os
nossos selos
Agitadores Top/Side/Bottom entry.
Bombas de eixo duplo.
Misturadores.
Ebulidores inclináveis.
Separadores centrífugos.

Huhnseal LIPORING®
Componente elastomérico
patenteado que satisfaz as
exigências mais restritivas
no que diz respeito a selos
higiênicos.

Coating diamantado para as faces do selo
A Huhnseal desenvolveu uma cobertura especial de diamante para ser utilizada nas condições de funcionamento
a seco (geralmente em agitadores top entry)

ESU
Selo de cartucho simples higiênico

EDU
Selo de cartucho duplo higiênico

BAU
Selo de cartucho simples higiênico

