
Com clientes na Europa, América do Norte e do Sul, Oriente Médio, Ásia, Austrália e África, a 
Waterous continua servindo as necessidades da indústria do combate ao fogo a nível global, com 
um serviço e atendimento ao cliente incomparáveis. Chame a Waterous hoje mesmo, e descubra a 
força que nos suporta.

125 HARDMAN AVENUE SOUTH, SOUTH SAINT PAUL, MINNESOTA USA 55075-2456

+1- 651- 450-5000 www.waterousco.com

SEDE DA EMPRESA

L I N H A  D E  P R O D U T O S  W A T E R O U S

ESTAMOS SUBINDO A FASQUIA EM INOVAÇÃO, 
FIABILIDADE E QUALIDADE DE SERVIÇO.

F-2733 04/14

BOMBAS PARA MONTAGEM  
TIPO MIDSHIP

BOMBAS DE INCÊNDIO MONTADAS  
EM TOMADA DE FORÇA (PTO)

BOMBAS DE MONTAGEM TRASEIRA

BOMBAS MONTADAS DIRETAMENTE 
NO MOTOR

BOMBAS DE ACIONAMENTO DIRETO

CAFSYSTEMS ONE STEP™ INSERÇÃO 

POR DESLIZAMENTO MODULAR

CAFSYSTEMS™/ INSERÇÃO POR 

DESLIZAMENTO MODULAR

SISTEMAS INTEGRADOS DE BOMBA / 

COMPRESSOR

SISTEMAS DE ESPUMA

BOMBAS PORTÁTEIS E DE MOTOR

BOMBAS PARA SALVAMENTO AÉREO E 

COMBATE A INCÊNDIOS (ARFF- 

AIRCRAFT RESCUE AND FIREFIGHTING)

ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE 

INCÊNDIOS

Para ajudá-lo a encontrar os produtos, serviços e seminários educacionais 

e de treinamento adequados da Waterous, visite o nosso Web site em 

www.waterousco.com.

E M  T O D O  O  M U N D O



Desde os nossos humildes começos em 1886, a Waterous manteve-se 

empenhada em desenvolver produtos que atendam às demandas de nossos 

colegas bombeiros. Nossa dedicação tem feito da Waterous um dos designers   

e fabricantes de bombas de incêndio e equipamentos de distribuição de água 

mais confiáveis em todo o mundo. Desde a criação do primeiro hidrante a 

vapor de proteção contra o gelo, puxado por cavalos, até à criação dos mais 

avançados CAFS dos nossos dias, a Waterous definiu o padrão mundial quando 

se trata de qualidade, desenvolvimento e desempenho.

Desde o mato seco do deserto australiano até às úmidas comunidades 

costeiras da Inglaterra, o fogo é uma ameaça internacional. Para combater as 

chamas onde quer que surjam, a Waterous mantém uma presença global com 

produtos específicos para as necessidades da indústria de combate a 

incêndios mundial com um serviço e atendimento ao cliente inigualáveis. Por 

mais de 120 anos, os departamentos e brigadas em todo o mundo têm 

enfrentado o fogo com a Waterous do seu lado. Nossa linha completa de 

ferramentas de extinção de incêndios, comprovadas em campo e 

tecnologicamente avançadas, lhes dá a vantagem.

O fogo não mudou - mas os métodos para combatê-lo, sim. Na Waterous, nós não só abraçamos essa mudança, como a impulsionamos. 

Nós expandimos os limites para melhorar a eficácia dos equipamentos de combate a incêndios. Seja dando mais poder de extinção a 

uma bomba de incêndio, ou liderando as tarefas de desenvolvimento e implantação de CAFS, a Waterous fornece à indústria de combate 

a incêndios ferramentas revolucionárias que atendem às necessidades de um herói, e mantêm uma presença global com produtos 

específicos para as necessidades de combate a incêndios de cada região na Europa, América do Norte e do Sul, Oriente Médio, Ásia, 

Austrália, Nova Zelândia e África.

A AMEAÇA DE FOGO NÃO CONHECE FRONTEIRAS.

AS BOMBAS DE INCÊNDIO TECNOLOGICAMENTE MAIS AVANÇADAS DO MUNDO.

Em 1886, uma empresa de desenvolvimento privado 

ofereceu aos irmãos Waterous um terreno livre em South 

St. Paul, Minnesota, EUA, para construir uma nova fábrica 

ao longo do rio Mississippi.

Após mais de 120 anos de expansão, e - ironicamente - 

dois incêndios trágicos que destruíram a fábrica por 

completo - a Waterous ainda reside hoje no mesmo local 

em South St. Paul, ao longo do Mississippi, onde os 

irmãos Waterous construíram a sua primeira fábrica.

UMA VALIOSA HISTÓRIA EM TECNOLOGIA 
DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS.



1-O MELHOR EM SERVIÇO E  
APOIO DE CATEGORIA 

6-CARACTERÍSTICAS DE DESIGN

2-FABRICADO NA AMÉRICA DO NORTE

8-CONFIABILIDADE E POSIÇÃO DE RELEVO  
NA INDÚSTRIA

10- EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001

7-PRODUTOS

3-PRECISAS E NO MOMENTO CERTO

4-TRANSMISSÃO DA BOMBA COM 
ACIONAMENTO DE CORRENTE

9-CAPACIDADES

5-CUBOS DO ROTOR COM REVESTIMENTO A 
FOGO E ANÉIS DE DESGASTE EM 
ESTILO LABIRÍNTICO

Experiente pessoal de vendas, 

técnico e de fabricação. 

Liderança estável e know-how 

de empresa 

Um eixo rotor separável fornece 

manutenção mais fácil, e as anilhas 

proporcionam uma substituição 

também mais fácil quando 

comparado com as juntas de papel. 

Mancais externos selados não 

necessitam de manutenção e o 

produto possui disponibilidade de 

peças em tempo hábil (ver o nº. 3), 

instruções de manutenção 

abrangentes e uma lista de peças.
Podemos dizer com orgulho que 

construímos nossos produtos na 

América do Norte usando 

conteúdo norte-americano e 

engenharia avançada.

Waterous está presente em 70% 

dos maiores corpos de 

bombeiros da América do 

Norte. Mais de 127 anos de 

fabricação na América  

do Norte.

Oferecendo bombas, CAFS e 

sistemas de espuma, nós 

oferecemos os produtos mais 

abrangentes da indústria.

Encomendas de peças satisfeitas a 

tempo e com precisão (95% em tempo 

de entrega e uma taxa de precisão de 

99%). Todos os produtos com número 

de série. Nós temos um registro de 

cada bomba que já fabricamos.

A melhor transmissão de potência na sua 

classe. Suas características de força, baixo 

ruído e eficiência fazem da bomba de 

transmissão acionada por corrente a melhor 

opção de transmissão de potência. 

Deslocamento positivo, sem ruídos na 

engrenagem, não necessita arrefecimento e 

requer  menos potência, o que melhora a 

eficiência do aparelho.

Waterous tem instalações com 70 

mil metros quadrados, com 25 

máquinas CNC e uma força de 

trabalho geral com uma média de 

25 anos de experiência. Temos 10 

engenheiros de produto (nove 

mecânicos e um elétrico). Nós 

fizemos mais de 38 milhões de dólares em investimentos 

de capital ao longo dos últimos 11 anos.

Todas as nossas instalações e processos de 

fabricação atendem ou excedem as normas 

ISO e requisitos de conformidade. Isso significa 

que apenas fornecemos o equipamento de 

extinção de incêndios mais confiável, eficaz e 

avançado, para os bombeiros em todo o 

mundo.

O revestimento a fogo, um exclusivo 

Waterous, fornece quatro vezes a 

expectativa de vida em comparação 

com os artigos da concorrência. O 

uso de anéis de desgaste em 

labirinto reduz consideravelmente 

a recirculação que prejudica o 

desempenho.

10 MELHORES RAZÕES PARA ESCOLHER WATEROUS.
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ÍNDICE GUIA DE DESEMPENHO DA BOMBA

GPM GPMl/min l/minMODELO - TIPO DE BOMBA MODELO DE BOMBA

CGV - Fase única

CM - Duas fases

HL400

HL300

HL200

PASSPORT 5200

CS - Fase única

CSU - Fase única

CX - Fase única

CXS - Fase única

S100 - Fase única

S101- Fase única

CM - Duas fases

CMU - Duas fases

500 -750 100 -1000

150-ONE STEP™

10050-ONE STEP™INSERÇÃO POR 

DESLIZAMENTO MODULAR

200-100-ONE STEP™INSERÇÃO POR 

DESLIZAMENTO MODULAR

ECLIPSE™

ECLIPSE™ ES

70-35-G INSERÇÃO POR 

DESLIZAMENTO MODULAR

-100-50-D INSERÇÃO POR 

DESLIZAMENTO MODULAR

200-100-DS INSERÇÃO POR 

DESLIZAMENTO MODULAR

250-100-P

250-120-P

500-80-P 

500-120-P 

500-150-P 

80-P 

140-P

200-P

CH-4

CR

CRU

CZ

CZU

VÁLVULAS DE DESCARGA

GERENCIADOR DE PROTEÇÃO DE 

SOBREAQUECIMENTO

BOMBAS INJETORAS

VÁLVULAS DE INJEÇÃO

VÁLVULA DE ALÍVIO DE DESCARGA

VÁLVULA DE ADMISSÃO MONARCH™

VÁLVULA DE ALÍVIO DE ADMISSÃO

DESLOCAMENTO PNEUMÁTICO

ADVANTUS ® 3.0

ADVANTUS ® 6.0

AQUIS™ 1.5™

AQUIS™ 2.5™

FOAMFILL™

PB18-4025B

PB18-2515

PB18-3030

PB18-G2015

E300

E501

E511

FLOTO

FLOTO H.P.

CSC20

CSUC20

CMC20

CMUC20

S101 COMPACT

S100C20

CXC20

CXSC20

HL400

HL300

HL200

PASSPORT S200

CPT-2 

CPT-3 

CPT-4

CGT

CXT

CLT

CMD

CMUD

CSD

CSUD

S100D

CPK-2

CPK-3

CPK-4

CGK

CGPA

CXK

CXAP

CLK

CLPA

CMK

CMPA

CMUK

CMUPA

CSK

CSPA

CSUK

CSUPA

S100PA

100 -750

100 -500

500-750

2000-3000 400-4000

400-3000

400-2000

2000-3000

3000-9000

3000-6000

5000-8000

3000-5000

5000-8000

750-2250

1250-2000

750-1250

1250-2250

Taxa de Fluxo Modelo à Pressão de 150 PSI (10 bar)

Taxa de Fluxo Modelo à Pressão de 150 PSI (10 bar)

Taxa de Fluxo de Modelo Elevado à Pressão de 600 PSI (40 bar)

Taxa de Fluxo de Modelo Baixo à Pressão de 150 PSI (10 bar)

BOMBAS PARA MONTAGEM TIPO MIDSHIP BOMBAS DE MONTAGEM TRASEIRA

CGVT -Fase única500-750 2000-3000

CXVT - Fase única750-1500 3000-6000

GPM l/min MODELO - TIPO DE BOMBA

CPT-2 - Fase única300 1000

BOMBAS DIRETAS MONTADAS NO 
MOTOR

CPT-3 - Fase única

CLVT - Fase única

500 2000

CPT-4 - Quatro fases60 200

GPM l/min MODELO - TIPO DE BOMBA

CSD/CSUD - Fase única750-2250 3000-9000

Taxa de Fluxo Modelo à Pressão Máxima de 150 PSI (10 bar)

BOMBAS DE  
ACIONAMENTO DIRETO

CMD/CMUD - Duas fases

CXD 
(Inclui Modelo CXSD) - Fase 
única

750-1500 3000-6000

S100D / S101D - Fase 
única

1250-2000 5000-8000

 CAFSYSTEMS ONE STEP™ 

CAFSYSTEMS

BOMBAS / COMPRESSORES 
INTEGRADOS

CONJUNTOS DE COMPRESSOR 
DE AR ACIONADOS POR 
TOMADA DE FORÇA (PTO)

BOMBAS ARFF  (AIRCRAFT 
RESCUE AND FIREFIGHTING)

SISTEMAS DE ESPUMA

BOMBAS PORTÁTEIS E INDEPENDENTES

BOMBAS PARA MONTAGEM TIPO MIDSHIP

BOMBAS DE MONTAGEM TRASEIRA

BOMBAS DIRETAS MONTADAS 
NO MOTOR

BOMBAS DE ACIONAMENTO DIRETO

BOMBAS ACIONADAS POR TOMADA 
DE FORÇA (PTO)

PÁGINA 5 PÁGINA 13

ACESSÓRIOS ARA BOMBA 
DE INCÊNDIOS

GPM l/min MODELO - TIPO DE BOMBA

CPK-2 Fase única

CPK-3 - Duas fases

CLVK - Fase única

CLVPA - Fase única

300 -750 1000

BOMBAS ACIONADAS POR 
TOMADA DE FORÇA (PTO)

CGVK - Fase única

CGVPA - Fase única

CMK - Duas fases

CMPA - Duas fases

2000

2000-3000

CPK-4 - Quatro fases200

CSK - Fase única

CSUK - Fase única

CSPA - Fase única

CSUPA - Fase única

CMK - Duas fases

CMUK - Duas fases

CMPA - Duas fases

CMUPA - Duas fases

750 -2250 3000-9000

CXVK - Fase única

CXSK - Fase única

CXVPA - Fase única

CXSPA - Fase única

3000-6000750 -2250

PÁGINA 8

PÁGINA 15

PÁGINA 17

PÁGINA 19

PÁGINA 21

PÁGINA 23

PÁGINA 24

PÁGINA 29

PÁGINA 25

PÁGINA 27

PÁGINA 5

PÁGINA 13

PÁGINA 15

PÁGINA 17

PÁGINA 8

PÁGINA 30

Taxa de Fluxo Modelo à Pressão de 150 PSI (10 bar)
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Projetada com um corpo de duas peças dividido horizontalmente com passagens 

de admissão e descarga em um único vazamento e ao mesmo nível. Este projeto 

oferece a menor altura possível, um centro de gravidade mais baixo, e mais 

espaço para mangueiras, bases de mangueiras e outros equipamentos.

A bomba simples de para montagem tipo midship e de duas fases em série/em 

paralelo com a válvula de transferência do tipo bola, permite que você alterne 

entre pressão e volume suave e facilmente.

• Rotores com revestimento a fogo (padrão na CSU, opcional na CS)

•  Carcaça da bomba de duas peças, horizontalmente dividido, de alta força de 

resistência em ferro fundido

• Carcaça da bomba opcional em bronze / bronze de canhão

•  Todos os rolamentos de esferas de sulco profundo lubrificados com óleo ou 

massa lubrificante colocados fora da carcaça da bomba

• Rotor de bronze de duplo cubo, com equilíbrio de precisão

• Eixo do rotor em aço inoxidável separável

• Anéis do rotor em bronze, substituíveis

• Anéis defletores montados no eixo do rotor

•  Embalagem padrão BFG ajustável (selo mecânico de mola disponível

•  A transmissão C20 consiste numa caixa em alumínio e é acionada por 

corrente para uma operação silenciosa

• Pressão máxima da bomba: 400 PSI (34 bar)

• Rotores com revestimento a fogo (padrão na CMU, opcional na CM)

•  Carcaça da bomba de duas peças, horizontalmente dividida, de alta força de 

resistência em ferro fundido

• Carcaça da bomba opcional em bronze / bronze de canhão

•  Todos os rolamentos de esferas de sulco profundo lubrificados com óleo ou 

massa lubrificante colocados fora da carcaça da bomba

• Rotores de bronze de duplo cubo, com equilíbrio de precisão

• Eixo do rotor em aço inoxidável separável

• Anéis do rotor em bronze, substituíveis

• Anéis defletores montados no eixo do rotor

• Embalagem padrão BFG ajustável (selo mecânico de mola disponível)

•  A transmissão C20 consiste numa caixa em alumínioe é acionada por 

corrente para uma operação silenciosa

• Pressão máxima: 600 PSI (41 bar)

BOMBAS PARA MONTAGEM TIPO MIDSHIP

BOMBAS PARA MONTAGEM TIPO MIDSHIP

BOMBAS PARA MONTAGEM TIPO MIDSHIP

CS / CSU

S101 COMPACT

CM /CMU

Com um espaço menor de implantação do que outras bombas de incêndio de maiores dimensões montadas 

a meio, a S101 Compact mede 26 polegadas desde a admissão em formato de chifre de carneiro à parte 

traseira da transmissão C20, o que economiza espaço no compartimento para essas importantes 

ferramentas necessárias no combate a incêndios.

• Corpo de ferro fundido dúctil

• Voluta de guarnição com dupla decapagem

• Sistema de lubrificação passiva

• Admissão dupla Wye (em formato Chifre de Carneiro)

• Selo mecânico auto-ajustável

• Rotor mecânica e hidraulicamente equilibrado

• Anéis de desgaste em bronze substituíveis

•  Todos os rolamentos de esferas são anti-fricção e de sulco profundo, lubrificados com jacto de óleo

•  Descarga: Manga ANSI de 5 polegadas ou um Coletor opcional do século 21 (coletor com casquilho 

final de 4 pol. com (8) almofadas laterais de 2-1/2 polegadas ou um adaptador opcional de 4 pol. ANSI a 

5 pol. ANSI

• A transmissão C20 consiste numa caixa em alumínio e é acionada por corrente para uma operação silenciosa

• 5 anos de garantia limitada

As bombas para montagem tipo midship Waterous equipam os 

profissionais da indústria do fogo com sistemas de operação 

fácil que proporcionam o sistema de distribuição de água mais 

eficiente no mercado. Admiradas pelas suas características de 

arte e design exclusivos, as bombas de para montagem tipo 

midship da Waterous tornaram-se as ferramentas de combate a 

incêndios principais dos corpos de bombeiros em todo o 

mundo.

UMA BOMBA DE INCÊNDIO PARA MONTAGEM 
TIPO MIDSHIP PARA TODAS AS APLICAÇÕES.
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BOMBAS PARA MONTAGEM TIPO MIDSHIP

BOMBAS PARA MONTAGEM TIPO MIDSHIP

FLUXO CS

GPM PSI

150

Bar

10

kPa

1000

MPa

1,0

750, 1000, 1250

3000, 4000, 5000

50, 65, 80

l/min

l/seg

PRESSÃO CS 

 FLUXO CSU

GPM PSI

150

Bar

10

kPa

1000

MPa

1,0

1500, 1750, 2000, 2250

100, 115, 130, 150

6000, 7000, 8000, 9000

l/seg

l/min

 PRESSÃO CSU

FLUXO CMU 

GPM PSI

150

Bar

10

kPa

1000

MPa

1,0

1500, 1750, 2000, 2250

100, 115, 130, 150

6000, 7000, 8000, 9000

l/seg

l/min

 PRESSÃO CMU

S101 FLUXO COMPACTO

GPM PSI

150

Bar

10

kPa

1000

MPa

1,0

1250, 1500, 1750, 2000

80, 100, 115, 130

5000, 6000, 7000, 8000

l/seg

l/min

S101 PRESSÃO COMPACTA

FLUXO CM

GPM PSI

150

Bar

10

kPa

1000

MPa

1,0

500, 750, 1000, 1250

30, 50, 65, 80

2000, 3000, 4000, 5000

l/seg

l/min

PRESSÃO CM
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A bomba mais versátil oferecida pela Waterous. Quando você precisa do desempenho de 

uma bomba maior de para montagem tipo midship, mas simplesmente não têm espaço no 

compartimento, a CX/CXS é a resposta.

• Corpo de ferro fundido

• Voluta de guarnição com dupla decapagem

• Sistema de lubrificação passiva

• Selo mecânico auto-ajustável

• Rotor mecânica e hidraulicamente equilibrado

• Anéis de desgaste em bronze substituíveis

•  Todos os rolamentos de esferas são anti-fricção e de sulco profundo, lubrificados com  

jacto de óleo

•  Casquilho ANSI de 5 polegadas ou um coletor de descarga opcional com  

casquilho na extremidade

•  A transmissão C20 consiste numa caixa em alumínio e é acionada por corrente para uma  

operação silenciosa

• 5 anos de garantia limitada

A CPK-2 é acionada por um PTO de transmissão montado lateralmente e é capaz de acomodar várias 

linhas para fluxo direto ou bicos de nevoeiro.

Uma bomba de duas fases compacta com capacidade de "bombear em movimento" que é ideal para a 

extinção de incêndios em grama e bosque.

•  Corpo de voluta de uma peça com alta resistência, caixa de ferro fundido cinzento de anéis fechados 

(bronze / bronze de canhão opcional) 

• Eixo do rotor em aço inoxidável 17-4 tratado termicamente (eixo monel opcional)

• Rotor de bronze de duplo cubo, com equilíbrio de precisão

•  Admissão de 3 pol. (76,2 mm) NPT ou BSP; Descarga de 2 pol. (50mm) NPT ou BSP (disponível 

rosca BSP direita ou  afunilada)

•  Múltiplas posições de montagem da caixa de velocidades (horizontal, vertical ou invertida)

• Sete índices opcionais crescentes de velocidade de transmissão

•  Engrenagens silenciosas de malha constante com corte helicoidal em forma de coroa carburado 

e endurecido

•  A transmissão em K consiste em engrenagens helicoidais de aço inoxidável numa carcaça em 

ferro fundido cinzento de anéis apertados e malha constante

• 5 anos de garantia limitada

•  Corpo de voluta de uma peça com alta resistência, caixa de ferro fundido cinzento de anéis 

fechados (bronze / bronze de canhão opcional)

• Rotores de bronze de duplo cubo, com equilíbrio de precisão

• Eixo do rotor separável   para facilidade de manutenção

• Válvula de transferência manual de empurrar-puxar, em bronze

• Disponível em eixo de rotação ou de entrada

•  Admissão de adaptador NPT em T de 4 polegadas (101,4 mm), duas de 2 polegadas (50mm)

• ou 2,5 pol. (64 mm)

• Descarga com adaptador NPT em T (ou casquilo afunilado de 2,5 pol. (64 mm))

•  A transmissão em K consiste em engrenagens helicoidais de aço inoxidável numa carcaça em 

ferro fundido cinzento de anéis apertados e malha constante

• Sete índices opcionais crescentes de velocidade de transmissão

• 5 anos de garantia limitada

BOMBAS PARA MONTAGEM TIPO MIDSHIP

BOMBA ACIONADA POR TOMADA DE FORÇA - PTO

BOMBA ACIONADA POR TOMADA DE FORÇA - PTO

Série CX / CXS

C P K- 2

C P K- 3

BOMBAS PARA MONTAGEM TIPO MIDSHIP

S100
Obtenha o poder e o desempenho de uma bomba de incêndio tradicional montada a meio com um 

design compacto e leve. Feita de ferro fundido dúctil, a S100 é quase 35% mais leve, e mesmo assim 

25% mais forte do que as bombas idênticas feitas com ferro fundido cinzento. Disponível como uma 

montagem direta no motor ou combinada com uma transmissão de caixa de alumínio Waterous.

• Corpo de ferro fundido dúctil

• Voluta de guarnição com dupla decapagem

• Sistema de lubrificação passiva

• Selo mecânico auto-ajustável

• Rotor mecânica e hidraulicamente equilibrado

• Anéis de desgaste em bronze substituíveis

• Todos os rolamentos de esferas são anti-fricção e de sulco profundo, lubrificados com jacto de óleo

• Manga ANSI de 5 polegadas ou um coletor de descarga opcional com casquilho na extremidade

•  A transmissão C20 consiste numa caixa em alumínio é acionada por corrente para uma  

operação silenciosa

• 5 anos de garantia limitada

Fornecem verdadeira capacidade de "bombear em movimento", 

reduzindo o desgaste da transmissão do seu aparelho adicionando 

uma bomba de incêndio PTO ao seu arsenal de combate a incêndios. 

Disponíveis em vários tamanhos e estilos, a Waterous tem uma bomba 

de incêndio PTO para atender às suas necessidades e aparelhos 

perfeitamente instalados.

BOMBEANDO EM MOVIMENTO.
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BOMBAS ACIONADAS POR TOMADA DE FORÇA (PTO)BOMBAS PARA MONTAGEM TIPO MIDSHIP

** Usando ambos os lados do ajuste de admissão em formato de 

"chifre de carneiro" (Apenas nos modelos CXSC20)

FLUXO S100 

GPM PSI

150

Bar

10

kPa

1000

MPa

1,0

1250, 1500, 1750, 2000

80, 100, 115, 130

5000, 6000, 7000, 8000

l/seg

l/min

PRESSÃO S100 

FLUXO CXC20 / CXSC20

GPM PSI

150

Bar

10

kPa

1000

MPa

1,0

750, 1000, 1250, 1500*

50, 65, 80, 100*

3000, 4000, 5000, 6000*

l/seg

l/min

PRESSÃO CX / CXS

PSI

150

400

Bar

10

28

kPa

1000

2800

MPa

1,0

2,860 3200

300 181100

l/segl/minGPM

DESEMPENHO DO CPK-2

PRESSÃO MÁXIMA

FLUXO MÁXIMO

PSI

150

800

Bar

10

55

kPa

1000

5500

MPa

1,0

5,560 3200

500 332000

l/segl/minGPM

DESEMPENHO CPK-3

PRESSÃO MÁXIMA

FLUXO MÁXIMO
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A série CX é uma bomba de sucção de fase única que é impulsionada por uma transmissão por tomada 

de força PTO montada lateralmente ou por uma transmissão acionada a corrente.

Design de uma só peça com arranjos de admissão e de descarga em uma ampla variedade de 

opções para atender às suas necessidades.

• Corpo de voluta de duas peças, verticalmente dividido, com alta resistência, de ferro fundido 

cinzento de anéis fechados (bronze / bronze de canhão opcional)

•Eixo rotor em aço inoxidável 17-4 tratado termicamente

•Rotor totalmente fechado, em bronze, de duplo cubo, com equilíbrio de precisão

•Anéis de desgaste em bronze substituíveis

•Selos mecânicos auto-ajustáveis e resistentes à corrosão e ao desgaste 

• Acessório de admissão opcional  em tubo cruzado permite o fluxo máximo de  

1500 GPM (5700 l/min)

•Disponível com transmissões das séries K ou PA

• A série K consiste em engrenagens helicoidais numa carcaça em ferro fundido cinzento de anéis 

apertados e malha constante

• A Série PA consiste numa carcaça de alumínio e é acionada por corrente para um  

funcionamento silencioso

•5 anos de garantia limitada

•  Corpo de voluta de uma peça com alta resistência, de ferro fundido cinzento de anéis 

fechados (bronze / bronze de canhão opcional)

•  Eixo do rotor em aço inoxidável 17-4 tratado termicamente

• Rotores de bronze de duplo cubo, com equilíbrio de precisão

• Vedação do eixo auto-ajustável, sem necessidade de manutenção

• Opção de admissão de 4 pol. (101,4 milímetros) NH ou BSP de ponta roscada

• Disponível com transmissões das séries K ou PA

•  A série K consiste em engrenagens helicoidais numa carcaça em ferro fundido 

cinzento de anéis apertados e malha constante

•  A Série PA consiste numa carcaça de alumínio e é acionada por corrente para um 

funcionamento silencioso

• 5 anos de garantia limitada

BOMBA ACIONADA POR TOMADA DE FORÇA - PTO

BOMBA ACIONADA POR TOMADA DE FORÇA - PTO

CXK / CXAP

CLK / CLPA

O design de fase única com voluta verticalmente dividida e transmissão de bomba oferece uma 

operação simples, fácil manutenção e alta capacidade de reserva.

• Corpo de voluta de duas peças, verticalmente dividido, com alta resistência, de 

ferro fundido cinzento de anéis fechados (bronze / bronze de canhão opcional)

•Eixo do rotor em aço inoxidável 17-4 tratado termicamente

• Rotor totalmente fechado, em bronze, de duplo cubo e cubos com  

revestimento a fogo 

•Conexões de admissão Victaulic® aparafusadas ou em casquilho  

•Selos mecânicos auto-ajustáveis e resistentes à corrosão e ao desgaste 

•Disponível com transmissões das séries K ou PA

• A série K consiste em engrenagens helicoidais numa carcaça em ferro fundido 

cinzento de anéis apertados e malha constante

• A Série PA consiste numa carcaça de alumínio e é acionada por corrente para um 

funcionamento silencioso

•5 anos de garantia limitada

BOMBA ACIONADA POR TOMADA DE FORÇA - PTO

CGK CGPA

Uma bomba centrífuga de 4 fases, de ultra alta pressão e peso leve.É capaz de produzir 

neblina de alta pressão enquanto a bomba está em movimento ou estacionária.

• Corpo de voluta de duas peças, horizontalmente dividido, com alta resistência, de 

ferro fundido cinzento de anéis fechados (bronze / bronze de canhão opcional)

• Resistência em níquel; anéis de desgaste especiais "escalonados" projetados para 

reduzir o vazamento interno e aumentar a eficiência

•Rotores de bronze, mecânica e hidraulicamente equilibrados

•Os cubos do rotor são "escalonados" para minimizar o atalho interno

•Invólucro ajustável de grafite flexível trançada (BFG)

•Disponível com o eixo de entrada com rotação horária ou anti-horária

• A transmissão em K consiste em engrenagens helicoidais de aço inoxidável numa 

carcaça em ferro fundido cinzento de anéis apertados e malha constante

BOMBA ACIONADA POR TOMADA DE FORÇA - PTO

C P K- 4
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BOMBAS ACIONADAS POR TOMADA DE FORÇA (PTO)BOMBAS ACIONADAS POR TOMADA DE FORÇA (PTO)

PSI

1000

Bar

70

kPa

7000

MPa

7,060 3200

l/segl/minGPM

DESEMPENHO DA CPK-4 

PSI

150

Bar

10

kPa

1000

MPa

1,0

80 300 5 350 24 2400 2,4

750 503000

l/segl/minGPM

DESEMPENHO CGK / CGPA

PRESSÃO MÁXIMA

FLUXO MÁXIMO

PSI Bar kPa MPa

1500  6000  100  150  10  1000  1,0

l/segl/minGPM

DESEMPENHO CXK / CXAP

FLUXO MÁXIMO

PSI Bar kPa MPa

500  2000  33  150  10  1000  1,0

l/segl/minGPM

DESEMPENHO CLK / CLPA

FLUXO MÁXIMO
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A bomba de incêndio de fase única e bombas para montagem tipo midship que é 

hoje líder no mercado, oferece um uso de energia e desempenho eficientes. 

Projetada com um corpo de duas peças, horizontalmente dividido e com passagens 

de admissão e descarga em uma única carcaça e ao mesmo nível, esta bomba 

fornece a menor altura possível, um centro de gravidade mais baixo, e mais 

espaço para mangueiras, bases de mangueiras e outro equipamento.

A bomba simples de duas fases em série/em paralelo com a válvula de 

transferência do tipo bola, permite que você alterne entre pressão e volume 

suave e facilmente.

• Rotores com revestimento a fogo (padrão na CSU, opcional na CS)

•  Carcaça da bomba de duas peças, horizontalmente dividida, de alta 

força de resistência em ferro fundido

• Carcaça da bomba opcional em bronze / bronze de canhão

•  Todos os rolamentos de esferas de sulco profundo lubrificados com 

óleo ou massa lubrificante colocados fora da carcaça da bomba

• Rotor de bronze de duplo cubo, com equilíbrio de precisão

• Eixo do rotor em aço inoxidável separável

• Anéis do rotor em bronze, substituíveis

• Anéis defletores montado no eixo do rotor

•  Embalagem padrão BFG ajustável (selo mecânico de mola disponível)

• Disponível com transmissões das séries K ou PA

•  A série K consiste em engrenagens helicoidais numa carcaça em ferro 

fundido cinzento de anéis apertados e malha constante

•  A Série PA consiste numa carcaça de alumínio e é acionada por 

corrente para um funcionamento silencioso

• Rotores com revestimento a fogo (padrão na CMU, opcional na CM)

•  Carcaça da bomba de duas peças, horizontalmente dividida, de alta força 

de resistência em ferro fundido

• Carcaça da bomba opcional em bronze / bronze de canhão

•  Todos os rolamentos de esferas de sulco profundo lubrificados com óleo 

ou massa lubrificante colocados fora da carcaça da bomba

• Rotores de bronze de duplo cubo, com equilíbrio de precisão

• Eixo do rotor em aço inoxidável separável

• Anéis do rotor em bronze, substituíveis

• Anéis defletores montados no eixo do rotor

• Embalagem padrão BFG ajustável (selo mecânico de mola disponível)

• Disponível com transmissões das séries K ou PA

•  A série K consiste em engrenagens helicoidais numa carcaça em ferro 

fundido cinzento de anéis apertados e malha constante

•  A Série PA consiste numa carcaça de alumínio e é acionada por corrente para 

um funcionamento silencioso

BOMBA ACIONADA POR TOMADA DE FORÇA - PTO

BOMBA ACIONADA POR TOMADA DE FORÇA - PTO

CSK / CSUK CSPA / CSUPA

CMK / CMUK CMPA / CMUPA
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BOMBAS ACIONADAS POR TOMADA DE FORÇA (PTO)BOMBAS ACIONADAS POR TOMADA DE FORÇA (PTO)

FLUXO CS

GPM PSI

150

Bar

10

kPa

1000

MPa

1,0

750, 1000, 1250

3000, 4000, 5000

50, 65, 80

l/min

l/seg

PRESSÃO CS 

 FLUXO CSU

GPM PSI

150

Bar

10

kPa

1000

MPa

1,0

1500, 1750, 2000, 2250

100, 115, 130, 150

6000, 7000, 8000, 9000

l/seg

l/min

 PRESSÃO CSU

FLUXO CMU 

GPM PSI

150

Bar

10

kPa

1000

MPa

1,0

1500, 1750, 2000, 2250

100, 115, 130, 150

6000, 7000, 8000, 9000

l/seg

l/min

 PRESSÃO CMU

FLUXO CM

GPM PSI

150

Bar

10

kPa

1000

MPa

1,0

500, 750, 1000, 1250

30, 50, 65, 80

2000, 3000, 4000, 5000

l/seg

l/min

PRESSÃO CM
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• Disponível na configuração de montagem central

• Sistema de espuma opcional "Round-the-Pump"

• Painel do operador opcional

• Acessórios opcionais Storz

•  Disponível construção em bronze / bronze  

de canhão

• Disponível com  transmissão de acionamento da Série K

• Disponível com rotação em sentido horário ou anti-

   horário (não disponível nos modelos de bronze)

• 5 anos de garantia limitada

• 235 lbs (107 kg)

• Disponível na configuração de montagem central

• Sistema de espuma opcional "Round-the-Pump"

• Painel do operador opcional

• Acessórios opcionais Storz

• Disponível construção em bronze / bronze de canhão

• Disponível com  transmissão de acionamento da Série K

•  Disponível com rotação em sentido horário ou anti-horário 

(não disponível nos modelos de bronze)

• 5 anos de garantia limitada

• 245 lbs (111 kg)

• Corpo em alumínio anodizado resistente à corrosão ou corpo em bronze (bronze)

•  Rotor de baixa pressão em alumínio anodizado resistente ao desgaste cubos com revestimento a fogo

• Rotor em bronze de alta pressão

• Eixo do rotor em aço inoxidável separável

• Anel de desgaste em bronze

• Selo mecânico sem necessitar manutenção

• Disponível com transmissão de acionamento K

•  Disponível com rotação em sentido horário ou anti-horário (não disponível nos modelos de bronze)

•  Construído em alumínio anodizado, o pedestal suporta a bomba de escorva automática de pistão e mancais principais.

•  Admissão em alumínio anodizado ou bronze com inclinação de 30º, dois casquilhos laterais auxiliares de 4 pol.

•  HL400 disponível com BSP de 6 pol., conexão Victaulic® de 5 pol.,  Storz® de 150 mm ou admissão dupla BSP de 4 pol.

•  Coletor de descarga em alumínio anodizado ou bronze com seis saídas de descarga (2)  

Válvula de descarga não-retorno em alumínio anodizado (Baixa Pressão)

•  Válvula de cruzamento entre fases: A válvula incorpora uma válvula de alívio de alta pressão embutida e um filtro 

removível para a entrada da etapa de alta pressão

• 275 lbs (125 kg).

Especificamente concebidas para veículos de incêndio de estilo internacional, 

as bombas compactas da série de alta/baixa pressão simultâneas, 

montadas na parte traseira, apresentam válvulas de alívio de alta pressão 

embutidas para aumento da segurança. Todos os modelos HL são apoiados 

por uma garantia limitada de 5 anos exclusiva da indústria.

AS PEQUENAS BOMBAS PODEROSAS.

A bomba de incêndio S200 foi projetado pelos engenheiros da Waterous 

para proporcionar o máximo de qualidade e confiabilidade inerentes ao 

nome Waterous. Com o objetivo de alcançar padrões internacionais, a 

S200 conseguiu esse objetivo através do cumprimento das normas EN 

1028, NFPA 1901 (América do Norte) e CCC, da China. A S200 é mais 

silenciosa, mais leve e mais flexível do que qualquer outra bomba de 

incêndio disponível hoje no mercado. Você pode ainda descansar com o 

facto de que a confiabilidade e a qualidade da S200 estão asseguradas por 

um período de 5 anos de garantia limitada.

Fatores chave:

•  Não necessita manutenção (escorvaor isento de óleo e rolamentos 

auto-lub rificantes)

• Escorva automática embutida

• Pesa menos de 200 lbs. (91 kg).

Corpo de voluta e cabeça:

Bronze com materiais compostos leves

• Rotor:

Os rotores de bronze são normalizados

• Eixo do rotor:

Consiste em um rotor montado em um eixo de aço inoxidável com 

rolamentos selados auto-lubrificantes.

Vedação do Eixo:

O selo mecânico é composto por um anel de carbono achatado, 

altamente polido (encapado), auto-ajustável (impulsionado por mola) 

que está selado no corpo da bomba. O anel de carbono é pressionado 

de encontro a um anel rotativo altamente polido que está selado e roda 

com o rotor. O selo mecânico é retido num invólucro de selo facilmente 

removível.

Pedestal (Invólucro do escorvaor)
O pedestal é construído em alumínio anodizado e é compatível com 

as bombas de escorvas de pistão e rolamentos principais. Não 

contém óleo. Não é necessária manutenção.

Esorva:

Bomba de escorva de pistão integrada, totalmente automática, sem 

necessitar de óleo ou manutenção com 50% mais capacidade do que 

um escorvaor de pistão típico. Todos os componentes são construídos 

de materiais resistentes à corrosão.

Válvula de Alívio térmico:

A válvula de alívio térmico abre quando a temperatura da água no 

interior da bomba atinge 49°C. A válvula abre e desvia a água para um 

dos seguintes locais:

•  Para o tanque de retenção, reservatório do veículo ou para a 

atmosfera (solo).

• Rolamentos :
O principal eixo da bomba usa um rolamento de esferas de contacto 

angular em dupla fileira e um rolamento de esferas de fila única, que 

são de longa duração, auto-lubrificados, duplamente selados e não 

necessitam de manutenção.

BOMBA DE INCÊNDIO DE MONTAGEM TRASEIRA

BOMBA DE INCÊNDIO DE MONTAGEM TRASEIRA

BOMBA DE INCÊNDIO DE MONTAGEM TRASEIRA

BOMBA DE INCÊNDIO DE MONTAGEM TRASEIRA

HL200

HL400

MODELO PASSPORT S200

HL300
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BOMBAS DE INCÊNDIO DE MONTAGEM TRASEIRA BOMBAS DE INCÊNDIO DE MONTAGEM TRASEIRA

FLUXO HL400 

ELEVADO

BAIXO

PSI

600

150

Bar

40

10

kPa

4000

1000

MPa

4,0

1,01000 4000 65

100 400 6,5

l/min l/segGPM

PRESSÃO HL400 

FLUXO HL200 

ELEVADO

BAIXO

PSI

600

150

Bar

40

10

kPa

4000

1000

MPa

4,0

1,0500 2000 33

100 400 6,5

l/min l/segGPM

PRESSÃO HL200

FLUXO HL300 

ELEVADO

BAIXO

PSI

600

150

Bar

40

10

kPa

4000

1000

MPa

4,0

1,0750 3000 60

100 400 6,5

l/min l/segGPM

PRESSÃO HL300 

PSI Bar kPa MPa

500  2000  33  225  15  1500  1,5

500  2000  33  150  10  1000  1,0

750  3000  50  150  10  1000  1,0

l/segl/minGPM

DESEMPENHO DA PASSPORT (S200)

Classificações 

NFPA 1901, 

EN1028 e CCC
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O CPT-2 é alimentado pela montagem direta no motor utilizando uma campânula SAE. A bombas 

também são capazes de acomodar várias linhas para fluxo direto ou bicos de nevoeiro.

Uma bomba de duas fases compacta com capacidade de "bombear em movimento" que é ideal para 

a extinção de incêndios em grama e bosque.

Uma bomba centrífuga de 4 fases, de ultra alta pressão e peso leve.Bomba centrífuga de 4 fases. Capaz 

de produzir neblina de alta pressão enquanto a bomba está em movimento ou estacionária.

O design de fase única com voluta verticalmente dividida e transmissão de bomba oferece uma operação 

simples, fácil manutenção e alta capacidade de reserva.

•  Corpo de voluta de uma peça com alta resistência, caixa de ferro fundido cinzento de 

anéis fechados (bronze / bronze de canhão opcional)

• Eixo do rotor em aço inoxidável 17-4 tratado termicamente (eixo em monel opcional)

• Rotor de bronze de duplo cubo, com equilíbrio de precisão

•  Entrada de 3 pol. (76,2 mm) NPT ou BSP; Descarga de 2 pol. (50mm) NPT ou BSP 

(disponível rosca BSP direita ou  afunilada)

•  A transmissão da Série T consiste em engrenagens helicoidais de aço inóxidável numa 

carcaça de ferro fundido cinzento de anéis apertados de malha constante 

•  Múltiplas posições de montagem da caixa de velocidades (horizontal, vertical  

ou invertida)

• Vários índices opcionais crescentes de velocidade de transmissão

• 5 anos de garantia limitada

•  Corpo de voluta de uma peça com alta resistência, caixa de ferro fundido cinzento de 

anéis fechados (bronze / bronze de canhão opcional)

• Rotores de bronze de duplo cubo, com equilíbrio de precisão

• Eixo do rotor separável   para facilidade de manutenção

• Válvula de transferência manual de empurrar-puxar, em bronze

• Disponível em eixo de rotação ou de entrada

•  Admissão com adaptador NPT em T de 4 pol. (101,4mm); descarga com dois 

adaptadores NPT em T de 2 pol. (50mm) ou 2,5 pol. (64mm) (ou casquilho afunilado 

de 2,5 pol. (64 mm))

•  A transmissão da Série T consiste em engrenagens helicoidais de aço inóxidável numa 

carcaça de ferro fundido cinzendo de anéis apertados de malha constante 

• Vários índices opcionais crescentes de velocidade de transmissão

• 5 anos de garantia limitada

•  Resistência em níquel; anéis de desgaste especial "escalonados" projetados para reduzir o vazamento interno e 

aumentar a eficiência

• Rotores de bronze, mecânica e hidraulicamente equilibrados

• Os cubos do rotor são "escalonados" para minimizar o desvio interno

•  Corpo de voluta de duas peças, horizontalmente dividido, com alta resistência, de ferro fundido cinzento de anéis 

fechados (bronze / bronze de canhão opcional)

• Invólucro ajustável de grafite flexível trançada (BFG)

•  Disponível com o eixo de entrada com rotação horária ou anti-horária

•  A transmissão da Série T consiste em engrenagens helicoidais de aço  

inóxidável numa carcaça de ferro fundido cinzendo de anéis apertados  

de malha constante 

•  Corpo de voluta de duas peças, verticalmente dividido, com alta resistência, de ferro fundido cinzento de anéis 

fechados (bronze / bronze de canhão opcional)

• Eixo do rotor em aço inoxidável 17-4 tratado termicamente

• Rotor totalmente fechado, em bronze, de duplo cubo e cubos com revestimento a fogo

• Conexões de admissão Victaulic® roscadas ou com casquilho  

• Selos mecânicos auto-ajustáveis e resistentes à corrosão e ao desgaste 

•  A transmissão da Série T consiste em engrenagens helicoidais em aço inoxidável e carcaça em ferro 

fundido cinzento de anéis apertados com malha constante

• 5 anos de garantia limitada

BOMBAS DIRETAS MONTADAS NO MOTOR

BOMBAS DIRETAS MONTADAS NO MOTOR

BOMBAS DIRETAS MONTADAS NO MOTOR

BOMBAS DIRETAS MONTADAS NO MOTOR

C P T- 2

C P T- 3

C P T- 4

C GT

Uma bomba de sucção terminal de fase única, que é montada diretamente no motor através de uma transmissão de série T.

Design de uma só peça com arranjos de admissão e de descarga em uma ampla variedade de opções para atender às suas necessidades.

•  Corpo de voluta de duas peças, verticalmente dividido, com alta resistência, de ferro 

fundido cinzento de anéis fechados (bronze / bronze de canhão opcional)

• Eixo do rotor em aço inoxidável 17-4 tratado termicamente

• Rotor totalmente fechado, em bronze, de duplo cubo, com equilíbrio de precisão

• Anéis de desgaste em bronze substituíveis

• Selos mecânicos auto-ajustáveis e resistentes à corrosão e ao desgaste 

•  Acessório de admissão opcional  em tubo cruzado permite o fluxo máximo de 1500 GPM 

(5700 l/min)

•  A transmissão da Série T consiste em engrenagens helicoidais de aço inóxidável numa 

carcaça de ferro fundido cinzento de anéis apertados de malha constante 

• 5 anos de garantia limitada

•  Corpo de voluta de uma peça com alta resistência, de ferro fundido cinzento de anéis fechados (bronze / bronze de 

canhão opcional)

• Eixo do rotor em aço inoxidável 17-4 tratado termicamente

• Rotores de bronze de duplo cubo, com equilíbrio de precisão

• Vedação do eixo auto-ajustável, sem necessidade de manutenção

• Opção de admissão de 4 pol. (101,4 milímetros) NH ou BSP de ponta roscada

•  A transmissão da Série T consiste em engrenagens helicoidais de aço inóxidável numa carcaça de ferro fundido 

cinzento de anéis apertados de malha constante 

• 5 anos de garantia limitada

BOMBAS DIRETAS MONTADAS NO MOTOR

BOMBAS DIRETAS MONTADAS NO MOTOR
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BOMBAS DE MONTAGEM DIRETA NO MOTOR BOMBAS DE MONTAGEM DIRETA NO MOTOR

PSI Bar kPa MPa

60  200  3  400  28  2800  2,8

300  1100  18  150  10  1000  1,0

l/segl/minGPM

DESEMPENHO DA CPT-2

PRESSÃO MÁXIMA

FLUXO MÁXIMO

PSI Bar kPa MPa

60  200  3  1000  7000  70  7,0

l/segl/minGPM

CPT-4DESEMPENHO

PSI Bar kPa MPa

60  200  3  800  55  5500  5,5

500  2000  33  150  10  1000  1,0

l/segl/minGPM

DESEMPENHO DA CPT-3 

PRESSÃO MÁXIMA

FLUXO MÁXIMO

PSI Bar kPa MPa

80  300  5  350  24  2400  2,4

750  3000  50  150  10  1000  1,0

l/segl/minGPM

DESEMPENHO DA CGT

PRESSÃO MÁXIMA

FLUXO MÁXIMO

PSI Bar kPa MPa

1500  6000  100  150  10  1000  1,0

l/segl/minGPM

DESEMPENHO DA CXT

FLUXO MÁXIMO

PSI Bar kPa MPa

500  2000  33  150  10  1000  1,0

l/segl/minGPM

DESEMPENHO DO CLT

FLUXO MÁXIMO
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A bomba de incêndio de fase única e eixo dividido que é hoje líder no mercado, está 

disponível como bomba de acionamento direto e oferece um uso de energia e desempenho 

eficientes. Projetada com um corpo de duas peças, horizontalmente dividido e com 

passagens de admissão e descarga em uma única carcaça e ao mesmo nível, 

esta bomba fornece a menor altura possível, um centro de gravidade mais 

baixo, e mais espaço para mangueiras, bases de mangueiras e outro 

equipamento.

A bomba simples de montagem central e de duas fases em série/em paralelo com a válvula 

de transferência do tipo bola, permite que você alterne entre pressão e volume suave e 

facilmente.

• Rotores com revestimento a fogo (padrão na CSU, opcional na CS)

•  Carcaça da bomba de duas peças, horizontalmente dividida, de alta força de 

resistência em ferro fundido

• Carcaça da bomba opcional em bronze / bronze de canhão

•  Todos os rolamentos de esferas de sulco profundo lubrificados com óleo ou massa 

lubrificante colocados fora da carcaça da bomba

• Rotor de bronze de duplo cubo, com equilíbrio de precisão

• Eixo do rotor em aço inoxidável separável

• Anéis do rotor em bronze, substituíveis

• Anéis defletores montados no eixo do rotor

•  Embalagem padrão BFG ajustável (selo mecânico de mola disponível)

• Rotores com revestimento a fogo (padrão na CMU, opcional na CM)

•  Carcaça da bomba de duas peças, horizontalmente dividida, de alta força de resistência 

em ferro fundido

• Carcaça da bomba opcional em bronze / bronze de canhão

•  Todos os rolamentos de esferas de sulco profundo lubrificados com óleo ou massa 

lubrificante colocados fora da carcaça da bomba

• Rotores de bronze de duplo cubo, com equilíbrio de precisão

• Eixo do rotor em aço inoxidável separável

• Anéis do rotor em bronze, substituíveis

• Anéis defletores montados no eixo do rotor

• Embalagem padrão BFG ajustável (selo mecânico de mola disponível)

BOMBA DE ACIONAMENTO DIRETO

BOMBA DE ACIONAMENTO DIRETO

BOMBA DE ACIONAMENTO DIRETO

CSD / CSUD

S100 / S100D

CMD / CMUD

Obtenha o poder e o desempenho de uma bomba de incêndio tradicional de montagem 

central com esta bomba leve e compacta, de montagem direta no motor. Feita de ferro 

fundido dúctil, a S100D é quase 35% mais leve, e 25% mais forte do que as bombas 

idênticas feitas com ferro fundido cinzento.

• Corpo de ferro fundido dúctil

• Voluta de guarnição com dupla decapagem

• Sistema de lubrificação passiva

• Selo mecânico auto-ajustável

• Rotor mecânica e hidraulicamente equilibrado

• Anéis de desgaste em bronze substituíveis

•  Todos os rolamentos de esferas são anti-fricção e de sulco profundo, lubrificados com 

jacto de óleo

•  Manga ANSI de 5 polegadas ou um coletor de descarga opcional com casquilho na 

extremidade

• 5 anos de garantia limitada

As bombas Waterous de acionamento direto equipam os profissionais 

da indústria do fogo com sistemas de operação fácil que oferecem 

o mais eficiente sistema de fornecimento de água do mercado. 

Admiradas pelas suas características de arte e design exclusivos, as 

bombas de acionamento direto da Waterous tornaram-se as 

ferramentas de combate a incêndios principais para os corpos de 

bombeiros em todo o mundo.

UMA BOMBA DE INCÊNDIO PARA CADA APLICAÇÃO.
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BOMBAS DE ACIONAMENTO DIRETO

BOMBAS DE ACIONAMENTO DIRETO

S100D

FLUXO CS

GPM PSI

150

Bar

10

kPa

1000

MPa

1,0

750, 1000, 1250

3000, 4000, 5000

50, 65, 80

l/min

l/seg

PRESSÃO CS 

 FLUXO CSU

GPM PSI

150

Bar

10

kPa

1000

MPa

1,0

1500, 1750, 2000, 2250

100, 115, 130, 150

6000, 7000, 8000, 9000

l/seg

l/min

 PRESSÃO CSU

FLUXO CMUD 

GPM PSI

150

Bar

10

kPa

1000

MPa

1,0

1500, 1750, 2000, 2250

100, 115, 130, 150

6000, 7000, 8000, 9000

l/seg

l/min

PRESSÃO CMUD 

FLUXO CMD

GPM PSI

150

Bar

10

kPa

1000

MPa

1,0

500, 750, 1000, 1250

30, 50, 65, 80

2000, 3000, 4000, 5000

l/seg

l/min

PRESSÃO CMD

FLUXO S100 

GPM PSI

150

Bar

10

kPa

1000

MPa

1,0

1250, 1500, 1750, 2000

80, 100, 115, 130

5000, 6000, 7000, 8000

l/seg

l/min

PRESSÃO S100 
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CAFSystems One Step™ Quando se trata de sistemas de espuma de 

ar comprimido, nada pode suplantar a facilidade de uso do 

CAFSystems One Step™. O ONE STEP™ incorpora um poderoso 

sistema de compressor de ar integrado, montado a meio,  e 

geradores revolucionários de espuma compacta para fornecer um 

fluxo contínuo de bolhas homogêneo, micro-celular e reprodutível. 

Uma característica de cada CAFSystems One Step™ é a taxa de fluxo 

predefinida e pressão da água e do ar igualmente predefinidas. O 

operador não tem de ajustar os fluxos e as pressões.

•  80% DO TEOR DE ÁGUA NA ESPUMA É EFETIVAMENTE

UTILIZADO PARA COMBATE A INCÊNDIOS

• MELHORIA DA SEGURANÇA DO BOMBEIRO

• MENOR TEMPO DE EXTINÇÃO

• MENOS DANOS À PROPRIEDADE

• MENOS ÁGUA UTILIZADA

150-OS

ESPUMA PERFEITA. TODAS AS VEZES.
• Motor diesel Deutz 29,9 HP (22,4 kW)

• Bomba Waterous CPD-2

• CAFSystem ONE STEP™ da Waterous

• Dois geradores de espuma compactos de 1-1/2"

•  O CAFSystem ONE STEP™ significa uma taxa de

fluxo predefinida e pressão da água e do ar

igualmente predefinidas. O operador não tem

de ajustar os fluxos e as pressões durante o

seu funcionamento.

• Selecione facilmente espuma molhada ou seca

• Compressor GHH Randde 50 sCFM(1,4 m3/min.)

• Quadro de aço inoxidável

• Doeador de epuma Aquis 1,5

7" Painel de Controlo Digital

•  Um só botão aciona a bomba de

incêndio, dosador de espuma e

CAFSystem

7" Painel de Controlo Digital

•  Um só botão aciona a bomba de

incêndio, dosador de espuma e

CAFSystem

• TAXA DE FLUXO PREDEFINIDA

• PRESSÃO PREDEFINIDA PARA A ÁGUA E O AR

•  SEM NECESSIDADE DE AJUSTES EFETUADOS PELO OPERADOR

DURANTE A OPERAÇÃO

• Motores a diesel Duetz 60.6 HP (45.2 kW)

• Bomba Waterous CPD-2

• CAFSystem ONE STEP™ da Waterous™ CAFSystem

• Dois geradores de espuma compactos de 1-1/2"

•  O CAFSystem ONE STEP™ significa uma taxa de fluxo

predefinida e pressão da água e do ar igualmente

predefinidas. O operador não tem de ajustar os

fluxos e as pressões durante o

seu funcionamento.

•  Selecione facilmente entre espuma molhada

ou seca

• Compressor GHH Rand 100 scfm (2,83 m3/min)

• Quadro de aço inoxidável

• Dosador de espuma Aquis 1.5

Inserção por deslizamento modular ONE STEP™

Inserção por deslizamento modular ONE STEP™

100-50-OS

200-100-OS
Uma característica de cada CAFSystems One 

Step™ é a taxa de fluxo predefinida e pressão da 

água e do ar igualmente predefinidas. O operador 

não tem de ajustar os fluxos e as pressões.

ONEO ONE STEP™ CAFSystem usa um "Gerador 

de Espuma Compacto" (CFG) autónomo para cada 

saída de descarga operada simultaneamente. Os 

geradores de espuma de 2" são normais. Estes 

são dispositivos especialmente desenvolvidas e 

patenteados nos quais será gerado o agente 

extintor ONE STEP™. Estes geradores de espuma 

incluem todos os elementos necessários, tais 

como:

• Regulação do fluxo de volume de água e ar

• Limitações de fluxo de volume de água e ar

• Válvulas de não retorno de água e ar

• Câmera de homogeneização

• Válvula de controle de pressão de mistura

• Mudança entre molhada-seca

GERADOR DE ESPUMA 
COMPACTO ONE STEP™

• 150 SCFM (4,25m3/min)3/min)

•  Compressor de ar de eixo rotativo silencioso,

eficiente e confiável

•  A unidade de correia dentada não requer

lubrificação ou manutenção

COMPRESSOR DE AR GHH RAND 150-OS 

O ONE STEP™ CAFSystem está atualmente 

disponível em bombas Waterous CS, CSU, CMU 

e CX central com transmissões de eixo 

dividido.

BOMBA DE EIXO DIVIDIDO DA WATEROUS

•Liga o equipamento CAFS ONE STEP

• Permite-lhe selecionar o tipo de espuma:

Seca ou Molhada

• Monitora as expedições

• Monitora o desempenho do compressor

•  2,5 GPM (9,5 l/min) @ 150 PSI

(10 bar)

•  Excede os requisitos da NFPA

1901 pela precisão proporcionada

• Pré-chumbado e pré-montado

DOSADOR DE ESPUMA AQUIS™ 2.5
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 CAFSystems ONE STEP™ da Waterous™ 
I N O V A Ç Õ E S

 CAFSystems ONE STEP™ da Waterous™

I N O V A Ç Õ E S

FLUXO 100-50-OS

GPM 100

6.5

50

1,42

400

l/seg

SCFM

M3/min

l/min

FLUXO 200-100-OS

GPM 200

13

100

2,8

800

l/seg

SCFM

M3/min

l/min

PSI

150

Bar

10

kPa

1000

MPa

1,0ÁGUA

125AR 8.6 860 0,86

PRESSÃO 200-100-OS 

PSI

150

Bar

10

kPa

1000

MPa

1.0ÁGUA

125AR 8.6 860 .86

PRESSÃO DE 100-50-OS

19 20

7" Painel de Controlo Digital



•  Motor Briggs and Stratton Vanguard de

dois cilindros, a quatro tempos,

refrigerado a ar

• 23 HP (17,2 kW)

• 0 Dosador de Espuma padrão "Fire Troll"

1.5 

• Motores a diesel Duetz 60.6 HP (45.2 kW)

• Bomba Waterous CPD-2

• Compressor GHH Rand 100 sCFM

• Quadro de aço inoxidável

• Dosador de espuma Aquis 1.5

•  Painel de taxa de dosagem de espuma

com mostrador rotativo

•  Terminal Opcional de Interface de

Operador (OIT) para a seleção de taxas

de dosagem de espuma

• Motor diesel Duetz 29,9 HP (22,4 kW)

• Bomba Waterous CPD-2

• Compressor GHH Rand 50 sCFM

• Quadro de aço inoxidável

• Dosador de espuma Aquis 1.5

•  Painel de taxa de dosagem de espuma com

mostrador rotativo

•  Terminal Opcional de Interface de Operador

(OIT) para a seleção de taxas de dosagem

de espuma

Inserção por deslizamento modular

Inserção por deslizamento modular

Inserção por deslizamento modular

70-35-GP

100-50-DS

FLUXO 200-100-DS 

CAFSystems™

ECLIPSE™ES

CAFSystems™

ECLIPSE™™

O sistema de espuma de ar comprimido Eclipse ES™ é a prova de que você pode obter uma 

força poderosa de um pacote minúsculo. Incomparável na indústria quanto ao desempenho e 

versatilidade, o Eclipse ES™ está disponível em várias configurações para atender às suas 

necessidades, proporcionando capacidades de extinção de fogo inigualáveis.

• Disponível em três modelos diferentes

•  Compatível com PTO das Séries S100, CX e

TC20

GRANDE CAPACIDADE DE EXTINÇÃO. 
PEQUENO VOLUME.

Usado por mais corpos de bombeiros em todo o mundo do que qualquer 

outro CAFSystem, o CAFSystem Eclipse™ da Waterous é fácil de operar, 

incrivelmente eficiente e tem um desempenho comprovado. 

O  CAFSystem Eclipse™ apoia suas capacidades de ataque com grandes 

caudais até 2250 GPM, de alta pressão até 150 PSI e impressionantes 

resultados de extinção.

•  Compressor encapsulado com menos

mangueira, menos ruído e a capacidade de

iniciar e parar conforme necessário enquanto a

bomba está em uso

•  Sistema de equilíbrio elétrico de auto-

sincronização para igualar a pressão do ar

e da água

• Disponível com dosador de espuma Advantus®

• 5 anos de garantia limitada

O CAFS MAIS CONFIÁVEL DO MUNDO.

 FLUXO CSU

GPM PSI

150

Bar

10

kPa

1000

MPa

1,0

1500, 1750, 2000, 2250

100, 115, 130, 150

6000, 7000, 8000, 9000

l/seg

l/min

 PRESSÃO CSU

FLUXO CMU 

GPM PSI

150

Bar

10

kPa

1000

MPa

1,0

1500, 1750, 2000, 2250

100, 115, 130, 150

6000, 7000, 8000, 9000

l/seg

l/min

 PRESSÃO CMU

FLUXO CS

GPM 750, 1000, 1250

50, 65, 80

3000, 4000, 5000

l/seg

l/min

PSI

150

Bar

10

kPa`

1000

MPa

1,0

PRESSÃO CS 

FLUXO S100 

GPM PSI

150

Bar

10

kPa

1000

MPa

1,0

1250, 1500, 1750, 2000,

80, 100, 115, 130

5000, 6000, 7000, 8000

l/seg

l/min

PRESSÃO S100 

FLUXO CX

GPM PSI

150

Bar

10

kPa

1000

MPa

1,0

750, 1000, 1250, 1500*

50, 65, 80, 100*

3000, 4000, 5000, 6000*

l/seg

l/min

PRESSÃO CX
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 CAFSystems™ da WATEROUS  CAFSystems™ da WATEROUS

FLUXO 200-100-DS 

GPM 200

13

100

2,83

800

l/seg

SCFM

M3/min

l/min

FLUXO 100-50-DS 

GPM 100

6.5

50

1,42

400

l/seg

SCFM

M3/min

l/min

FLUXO 70-35-GP 

GPM 70

4.4

35

0,9

265

l/seg

SCFM

M3/min

l/min

PSI

150

Bar

10

kPa

1000

MPa

1,0

PRESSÃO 200-100-DS 

ÁGUA

125AR 8,6 860 0,86

PSI

100ÁGUA

125AR

Bar

6.9

8,6

kPa

690

860

MPa

0,69

0,86

PRESSÃO 100-50-DS 

PSI

100

Bar

0,69

kPa

690

MPa

0,69

PRESSÃO 70-35-GP
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SISTEMAS INTEGRADOS DE BOMBA / COMPRESSOR KITS DE COMPRESSOR DE AR ACIONADOS POR TOMADA DE FORÇA (PTO)

500-80-P 80-P / P-140 / 200-P

Kits de compressor de ar de qualidade Premium, 
acionados por tomada de força (PTO) 

ACIONADO POR PTO. COMPROVADO EM CAMPO.
Quando você considera que um bom sistema compressor de ar acionado por 

tomada de força (PTO) vale o seu peso em ouro, é difícil imaginar o valor de 

um kit Waterous PTO para o seu corpo de bombeiros. A Waterous oferece três 

modelos disponíveis como instalação original ou atualização. Estes 

CAFSystems™ são  refrigerados a água e concebidos para a descarga de água, 

solução de espuma ou ar comprimido. Eles vêm com um compressor de 

parafuso rotativo GHH Rand com conjunto de engrenagens de velocidade 

integral crescente, um encaixe do eixo 1013 e orientação livre no local. Além 

do mais, todas as unidades estão disponíveis com os Sistemas de Espuma 

Advantus® ou Dosadores de Espuma Aquis™ e vêm com uma garantia 

exclusiva para a indústria de 5 anos.

UNIDOS NA LUTA.
Em parte uma bomba, em parte um compressor, com todo o poder de extinção de fogo de 

um CAFS. A Waterous tem vários Sistemas Integrados de Bomba / Compressor, disponíveis 

para atender às necessidades de seu departamento. Estes modelos oferecem tudo que 

você poderá esperar de uma unidade CAFS, incluindo a capacidade de descarga de água, 

solução de espuma e ar comprimido para ferramentas pneumáticas. Também incluem um 

compressor de parafuso rotativo GHH Rand com policorrente.

• Bomba de água CLVK e transmissão

•  Painel de controle de sincronização 

automática

• Medidor de temperatura do compressor

• Entrada Victaulic de 4 polegadas

• Descarga NPT de 3 polegadas

•  Compressor de parafuso rotativo GHH Rand.

• 5 anos de garantia

SISTEMAS INTEGRADOS DE BOMBA / COMPRESSOR

•Bomba CXVK Waterous 

• Painel de controle de sincronização automática

• Medidor de temperatura do compressor

•Entrada Victaulic de 6 polegadas

•Descarga ANSI de 4 polegadas 

•Disponível com os Sistemas de Espuma •Advantus® ou 

•Dosador de espuma Aquis

•100 sCFM (2,83 m3/min)

•Bomba CXVK Waterous 

• Painel de controle de sincronização automática

•Medidor de temperatura do compressor

•Entrada Victaulic de 6 polegadas

•Descarga ANSI de 4 polegadas 

•Disponível com os Sistemas de Espuma •Advantus ou 

•Doseador de espuma Aquis

•150 sCFM (4,3 m3/min)

Modelos adicionais disponíveis:

750-100-P / 1000-100-P / 1250-100-P 750-150-P / 1000-150-P / 1250-150-P
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SISTEMAS INTEGRADOS DE BOMBA / COMPRESSOR CONJUNTOS DE COMPRESSOR DE AR ACIONADOS POR TOMADA DE FORÇA (PTO)

125 8,6 860 0,86140 3,9

FLUXO DE AR

PSI

125

Bar

8,6

kPa

860

MPa

0,8680 2,3

m/minCFM

PRESSÃO
3S

125 8,6 860 0,86200 5,6

FLUXO DE ÁGUA FLUXO DE AR

PSI Bar kPa MPal/seg m/minl/minGPM CFM

PRESSÃO

3S

DESEMPENHO 500-80-P 

500  2000  33    150  10  1000  1.0

   80  2,3  125  8,6  860  0,86

DESEMPENHO 500-120-P 

500  2000  33    150  10  1000  1,0

   120  3,4  125  8,6  860  0,86

DESEMPENHO 500-150-P 

500  2000  33    150  10  1000  1,0

   150  4,25  125  8,6  860  0,86
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O conteúdo desta brochura está sujeito a alterações sem aviso prévio.

Não é fácil criar as proporções corretas de espuma de Classe A para extinção de incêndios. Para obter as 
proporções adequadas, é preciso compensar uma série de variáveis. Fazer isso exige engenharia de classe 
mundial juntamente com a tecnologia confiável de medição de fluxos. Em outras palavras, você precisa do 
Dosador de Espuma Aquis™ da Waterous. Ele oferece um nível de desempenho e confiabilidade normalmente 
reservado para dosadores de espuma de Classe A bem mais caros.

• Bomba de espuma: bomba de pistão de deslocamento positivo

• Motor da Bomba: 1/2 HP (0,40 kW)

• Garantia de 1 ano

•  Bomba de espuma: bomba de pistão de deslocamento positivo

• Motor da bomba: 1/3 HP (.27 kW)

• Garantia de 1 ano

É preciso mais do que concentrado e água para criar a espuma de extinção de incêndios mais eficaz do 
mundo. Para ter sucesso, isso exige engenharia de classe mundial, juntamente com tecnologia inovadora. Em 
outras palavras, é preciso Advantus®, o sistema de espuma mais avançado do mundo.

• Bomba de espuma: Bomba de deslocamento positivo

• Disponível com válvula seletora A-B

• Motor da Bomba: 1/2 HP (0,40 kW)

• Garantia de 2 anos

• Bomba de espuma: Bomba de deslocamento positivo

• Disponível com válvula seletora A-B

• Motor da Bomba: 1/2 HP (0,40 kW)

• Garantia de 2 anos

JUNTAMOS TODOS OS RECURSOS PARA VOCÊ 
PODER EXTINGUIR OS FOGOS.

A MISTURA PERFEITA DE DESEMPENHO E VALOR.

SISTEMAS DE ESPUMA DOSADORES DE ESPUMA

DOSADORES DE ESPUMASISTEMAS DE ESPUMA

SISTEMA DE REENCHIMENTO DO TANQUE DE ESPUMA SISTEMA DE DOSAGEM DE ESPUMA

ADVANTUS® 3 AQUIS™ 1.5

AQUIS™ 2.5ADVANTUS® 6

FOAMFILL™ FIRE TROLL 150
O sistema de reenchimento do tanque de espuma FoamFill™ da Waterous é completamente automatizado, 
tornando-se mais fácil, mais seguro, mais limpo e mais rápido encher o tanque ou tanques de espuma em 
seu aparelho. O reenchimento do tanque de espuma FoamFill™ pode ser usado com espuma de classe A 
ou B e apresenta um acoplamento estanque disponível em latão ou aço inoxidável nos tamanhos de 3/4 de 
polegada ou 1 polegada. A unidade é alimentada por uma bomba motorizada de 12 ou 24 volts. Quando 
ligado, um microcontrolador identifica se os tanques estão em baixo e os reenche automaticamente sem 
transbordar, usando uma varinha de aço inoxidável e seis pés de mangueira reforçada.

O Sistema de Dosagem de Espuma Fire Troll da Waterous pode ser inserido numa mangueira em qualquer 
local, mas é mais tipicamente inserido na canalização entre a saída da bomba e a bobina. Usando o Fire Troll 
você vai manter o fluxo contínuo até 1%, mas sem exceder essa concentração de espuma sob pressões e 
volumes de água variáveis.

Ideal para motores e bombas portáteis de tipo 3 com mangueira longa. O Fire Troll foi utilizado com sucesso em 
mangueiras de 1000 pés (300 metros) ou mais e em encostas moderadas a íngremes.

• 10 GPM (37,8 l/min)

SI
ST

EM
AS

 D
E 

ES
PU

M
A

DOSADORES DE ESPUM
A

SISTEMAS DE GESTÃO DE ESPUMA DOSADORES DE ESPUMA

SAÍDA DE ESPUMA

PSI

150

Bar

10

kPa

1000

MPa

1,03 11,3 0,18

l/min l/segGPM

PRESSÃO

PSI

450

Bar

32

kPa

3200

MPa

3,2

PRESSÃO MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO

SAÍDA DE ESPUMA

PSI

150

Bar

10

kPa

1000

MPa

1,01,5 5,7 0,1

l/min l/segGPM

PRESSÃO

PSI

450

Bar

32

kPa

3200

MPa

3,2

PRESSÃO MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO

SAÍDA DE ESPUMA

PSI

150

Bar

10

kPa

1000

MPa

1,06 22,6 0,36

l/min l/segGPM

PRESSÃO

PSI

450

Bar

32

kPa

3200

MPa

3,2

PRESSÃO MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO

SAÍDA DE ESPUMA

PSI

150

Bar

10

kPa

1000

MPa

1,02,5 9,5 0,16

l/min l/segGPM

PRESSÃO

PSI

450

Bar

32

kPa

3200

MPa

3,2

PRESSÃO MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO
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BOMBAS PORTÁTEIS E DE MOTOR

E501-C / E511-C

Não espere que o fogo chegue até você. Com bombas portáteis e 

bombas a motor movidas a combustível da Waterous, você pode dar 

luta ao fogo.

Os modelos de bombas portáteis e com motor da Waterous variam 

entre modelos leves, fáceis de transportar até modelos pesados 

para serem montados em   reboques / caminhões / plataforma com 

bastante poder de extinção de fogo. Não importa o local, a Waterous 

tem uma bomba portátil para você.

A Floto-pump™ da Waterous foi desenvolvida para responder às duras exigências do Serviço Florestal 

dos Estados Unidos. Agora, ela também é usada para o serviço marítimo, drenagem de água, 

manutenção de piscinas, limpeza ambiental e irrigação. As Floto-pumps estão disponíveis em dois 

modelos, "Standard" e "Forestry". Ambas são alimentadas por um motor americano  "Power Bee".™

A série Waterous PB18 apresenta quatro modelos de bombas portáteis. Cada PB18 está equipada com um motor a gasolina Briggs & Stratton 18hp 

(13kW) V-Twin e está disponível na opção sem base ou em carril. O tanque de combustível é um tanque de 3 galões (11 litros) que atende as 

exigências de evaporação da EPA (40 CFR Peça 1060).

A bomba a motor da Série E500 foi projetada especificamente para ser montada em veículos de ataque 

especializados. Equipada com motor diesel Kubota de 899cc e bomba de incêndio Waterous. Disponível em 

dois modelos: E501 ou E511:

A base de revestimento só está disponível 

para encomendas internacionais.

A bomba a motor E300 oferece a versatilidade de um aparelho de combinação com um projeto 

montado em plataforma. Equipado com motor Kubota® diesel de 1335cc e uma bomba de incêndio 

Waterous Série CPT-2 Waterous.

DÊ LUTA AO FOGO.

BOMBAS PORTÁTEIS E DE MOTOR

SÉRIE PB18

BOMBAS PORTÁTEIS E DE MOTOR

BOMBAS PORTÁTEIS E DE MOTOR

E300

FLOTO-PUMP™™
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BOMBAS PORTÁTEIS E DE MOTOR BOMBAS PORTÁTEIS E DE MOTOR

PRESSÃO MÁXIMA

FLUXO MÁXIMO

E300
PSI

5020

2106,5

Bar

3,5

14

kPa

350

1400

MPa

0,35

1,4100 400

325 1200

l/segGPM l/min

PRESSÃO MÁXIMA

FLUXO MÁXIMO

E501-C
PSI

1006,6

4003,3

Bar

7

28

kPa

700

2800

MPa

0,7

2,850 200

110 420

l/segGPM l/min

PRESSÃO MÁXIMA

FLUXO MÁXIMO

E511-C
5016,5

1906,5

3,5

13

350

1300

0,35

1,3100 400

275 1000

PSI Bar kPa MPal/segGPM l/min

• 133 lbs. (60,5 kg)

PB18-2515
PSI

9010

1355

Bar

6.5

9,3

kPa

650

930

MPa

0,65

0,9375 300

150 600

l/segGPM

PRESSÃO MÁXIMA

FLUXO MÁXIMO

• 152,5 lbs. (64,6 kg)

PB18-G2015
PSI

1905

3201,3

Bar

13

22

kPa

1300

2200

MPa

1,3

2,220 80

75 300

l/segGPM

PRESSÃO MÁXIMA

FLUXO MÁXIMO

• 143 lbs. (65,0 kg)

PB18-4025B

PRESSÃO MÁXIMA

FLUXO MÁXIMO

PSI

7016,5

9010

Bar

4.8

6.5

kPa

480

650

MPa

0,48

0,65150 600

250 1000

l/segGPM

• 135 lbs. (61,2 kg)

PRESSÃO MÁXIMA

FLUXO MÁXIMO

PB18-3030
PSI

1525

1106,5

Bar

1

7,6

kPa

100

760

MPa

0,1

0,76100 400

400 1500

l/segGPM

l/min

l/min

l/min

l/min

Floto Pump de Alta Pressão(Forestry)

PSI

35

170

Bar

3

12

kPa

300

1200

MPa

0,3

1,210 40

60 230

l/minGPM

PRESSÃO MÁXIMA

FLUXO MÁXIMO

0,7

3.8

l/seg

•Rotor em alumínio com anéis de desgaste resistentes em níquel 

• 42 lbs. (19,1 kg)

Floto Pump Standard
PSI

30

105

Bar

2

7

kPa

200

700

MPa

0,2

0,710 40

140 530

l/minGPM

PRESSÃO MÁXIMA

FLUXO MÁXIMO

0,7

9

l/seg

• Rotor de bronze

• 42 lbs. (19,1 kg)
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BOMBAS DE INCÊNDIO ARFF (AIRCRAFT RESCUE AND FIREFIGHTING)

BOMBAS DE INCÊNDIO ARFF (AIRCRAFT RESCUE AND FIREFIGHTING)

CZ / CZU

 Pressão Ultra Alta CPT-4UHP

Quer combatendo incêndios em mar aberto ou lutando contra as 

chamas na pista do aeroporto, você procura bombas que excedam os 

padrões normais de desempenho. Para atender a esses requisitos, as 

nossas bombas para barcos de combate e salvamento de aeronaves e 

combate a incêndios (ARFF) são construídas com materiais de alta 

qualidade com tecnologia de ponta, e assim você nunca terá de 

preocupar-se com seu desempenho ou confiabilidade. Resistentes e 

robustas, as bombas ARFF da Waterous proporcionam o tipo de energia 

de extinção de incêndio que você precisa, quando você mais precisa.

Esta bomba de ultra alta pressão é uma bomba centrífuga leve de quatro fases, que oferece 90 GPM (350 l/min) a 1350 

PSI (93 bar) para a produção de neblina de alta pressão, o que pode extinguir incêndios rapidamente 

quer a bomba estejar em movimento ou parada.

SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIOS COM QUE VOCÊ PODE CONTAR.

BOMBAS DE INCÊNDIO ARFF (AIRCRAFT RESCUE AND FIREFIGHTING)

BOMBAS DE INCÊNDIO ARFF (AIRCRAFT RESCUE AND FIREFIGHTING)

CH-4

CR / CRU

•  Corpo em voluta de bronze (ferro fundido opcional), 

dividido horizontalmente

• Eixo do rotor em aço inoxidável 17-4

•  Rolamentos lubrificados com massa lubrificante  

ou óleo

•  Rotor totalmente fechado, em bronze, de duplo cubo 

com equilíbrio de precisão

• Anéis de desgaste em bronze substituíveis

• 5 anos de garantia

•  Corpo em voluta de ferro cinzento (bronze opcional), 

dividido verticalmente

• Eixo do rotor em aço inoxidável 17-4

 • Rolamentos de esferas lubrificados com jato  

de óleo

•  Rotor totalmente fechado, em bronze, de duplo cubo 

com equilíbrio de precisão

• Anéis de desgaste em bronze substituíveis

• 5 anos de garantia

•  Caixa de ferro fundido cinzento de alta resistência 

(bronze opcional), dividida verticalmente

• Eixo do rotor em aço inoxidável 17-4

 •  Rolamentos de esferas lubrificados com jato  

de óleo

•  Rotor totalmente fechado, em bronze, de duplo cubo 

com equilíbrio de precisão

• Anéis de desgaste em bronze substituíveis

• 5 anos de garantia

•  Corpo de duas peças, divididas horizontalmente em 

ferro fundido cinzento

•  Anéis em níquel resistentes ao desgaste para reduzir 

vazamento interno

• Rotores de bronze

• Embalagem em grafite flexível, trançada

•  Motor montado diretamente com cobertura 

de transmissão SAE
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BOMBAS DE INCÊNDIO ARFF (Aircraft Rescue and Firefighting)

PSI Bar kPa MPa

1400  5300  88  250  17  1700  1,7

l/segl/minGPM

 DESEMPENHO CH-4

PSI Bar kPa MPa

2640  10000  165  250  17  1700  1,7

2050  7800  130  250  17  1700  1,7

l/segl/minGPM

DESEMPENHO CR / CRU

CRU

CR

PSI Bar kPa MPa

1500  5700  95  250  17  1700  1,7

950  3600  60  260  18  1800  1,8

l/segl/minGPM

DESEMPENHO CZ / CZU

CZU

CZ

PSI Bar kPa MPa

90  350  6,0  1350  93  9300  9,3

l/segl/minGPM

DESEMPENHO CPT-4UHP

29 30



• Escorvador VPO isento de óleo

• Escorva rápida e confiável

• Acionada eletricamente

• Atua de forma independente da bomba

• Opção de lubrificação (requer tanque de pré-ativação)

• Esfera  de válvula cromada em bronze

• Conjunto de vedação flutuante de mola

• Porta de drenagem multiusos

•  Mecanismo de bloqueio de torção (2,5") manual de empurrar/

puxar, com pega de bloqueio em "T" montada no painel

•  O atuador elétrico opcional está em conformidade com os 

requisitos da NFPA para atuação lenta

•  Abre quando a água no interior da 

bomba atinge 140ºF (60ºC)

•  O indicador intermitente no painel da bomba é acionado 

quando a água atinge 180ºF (82ºC)

• A água é liberada para o solo

•  Válvula de escorvao (VAP) acionada  
por vácuo

• Haste da válvula em aço inoxidável

•  Abre automaticamente durante a pré-
ativação da bomba

•  Fecha automaticamente quando a 

escorva é desativada

VÁLVULAS DE DESCARGA

GERENCIADOR DE 
PROTEÇÃO DE 
SUPERAQUECIMENTO

BOMBAS DE ESCORVA

VÁLVULAS DE ESCORVA

•  Operação manual, elétrica  

ou pneumática

•  Elemento Wafer-Sphere®  

em aço inoxidável 

• Vedante flexível polimérico

• Provisão para pré-válvula de  

   alívio em borboleta

•  Controla a pressão de descarga, 

contornando o fluxo da descarga de 

volta à sucção

•  Pressão de controle de descarga até 

300 psi (20 bar)

•  Disponível em três tamanhos, até 2250 

GPM (8500 l/min.)

•  Operada por piloto para melhorar 
o desempenho

•  Marcações de escala de pressão

• Filtro montado no painel

• Controle de travamento de mola

• Cilindro de ação dupla

VÁLVULA DE ALÍVIO DE DESCARGA

VÁLVULA DE ADMISSÃO MONARCH™

VÁLVULA DE ALÍVIO DE 
ADMISSÃO

DESLOCAMENTO 
PNEUMÁTICO
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ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE INCÊNDIOS
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Com clientes na Europa, América do Norte e do Sul, Oriente Médio, Ásia, Austrália e África, a 
Waterous continua servindo as necessidades da indústria do combate ao fogo a nível global, com 
um serviço e atendimento ao cliente incomparáveis. Chame a Waterous hoje mesmo, e descubra a 
força que nos suporta.

125 HARDMAN AVENUE SOUTH, SOUTH SAINT PAUL, MINNESOTA USA 55075-2456

+1- 651- 450-5000 www.waterousco.com

SEDE DA EMPRESA

L I N H A  D E  P R O D U T O S  W A T E R O U S

ESTAMOS SUBINDO A FASQUIA EM INOVAÇÃO, 
FIABILIDADE E QUALIDADE DE SERVIÇO.

F-2733 04/14

BOMBAS PARA MONTAGEM  
TIPO MIDSHIP

BOMBAS DE INCÊNDIO MONTADAS  
EM TOMADA DE FORÇA (PTO)

BOMBAS DE MONTAGEM TRASEIRA

BOMBAS MONTADAS DIRETAMENTE 
NO MOTOR

BOMBAS DE ACIONAMENTO DIRETO

CAFSYSTEMS ONE STEP™ INSERÇÃO 

POR DESLIZAMENTO MODULAR

CAFSYSTEMS™/ INSERÇÃO POR 

DESLIZAMENTO MODULAR

SISTEMAS INTEGRADOS DE BOMBA / 

COMPRESSOR

SISTEMAS DE ESPUMA

BOMBAS PORTÁTEIS E DE MOTOR

BOMBAS PARA SALVAMENTO AÉREO E 

COMBATE A INCÊNDIOS (ARFF- 

AIRCRAFT RESCUE AND FIREFIGHTING)

ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE 

INCÊNDIOS

Para ajudá-lo a encontrar os produtos, serviços e seminários educacionais 

e de treinamento adequados da Waterous, visite o nosso Web site em 

www.waterousco.com.

E M  T O D O  O  M U N D O


