A “Leader” of Pumps for Industry

Aturia porque a água,
essencial para o desenvolvimento
de qualquer forma de vida,
é desde sempre o seu elemento natural.
Aturia porque a sua voluta central faz
lembrar o rotor de uma bomba.
Por isso a escolhemos como marca.

ATURIA 1 (de Aturus, atual Adour, rio da Aquitânia). - Género de Moluscos cefalópodes extintos.
Instituto dal Broon em 1838, pertencente à família Nautilidae Owen.
Tem uma concha discóide, espiralada. Lisa, com abertura alta, arredondada na parte externa, dividida em câmaras
intercomunicáveis e com septos sinuosos, cuja sutura forma, de cada lado, um lóbulo profundo.
O sifão é circundado por longos canais infundibuliformes, que vão de um septo a outro.
Compreende diversas espécies distribuídas nos terrenos que vão do Cretácio superior ao Miocénico,
quando alcançam a máxima difusão.
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Extraído da Enciclopédia Treccani

Uma longa história enriquecida
com experiências importantes
Aturia, a partir de 1927 vem operando no setor das Bombas Centrífugas
e, de modo mais específico, torna-se Líder no setor das Eletrobombas
Submersíveis, patenteando em 1946 o Motor Submersível. Em 1960 estende os
próprios mercados aos países do Mediterrâneo, da América e da Ásia. Aturia,
no decorrer do tempo, adquire quatro sociedades italianas importantes: Rotos
(1990), Marelli (1990), Audoli & Bertola (2003) e Aris Chiappa (2009).

Rotos inicia a sua atividade em 1919, produzindo motores elétricos, bombas
monobloco, bombas multi-estágios e bombas verticais. Em 1962 entra no
Grupo Francês GUINARD, tornando-se o centro de desenvolvimento para as
bombas multi-estágios. Usando a própria experiência, dá início à produção de
bombas para a indústria de processo ( ISO 2858 e API 610). Em 2005 inicia a
produção de bombas de arraste magnético no estabelecimento de Taglio di Po.

Fundada em 1891, iniciou a produção de motores elétricos e de bombas
centrífugas em 1898.
A empresa foi comprada pela Aturia juntamente com a Rotos em 1990.
Graças a essa aquisição, a gama de produtos do Gruppo Aturia foi
notavelmente ampliada, incluindo as bombas de GIEM e ITEM (bombas
monobloco, bombas de carcaça bipartida e bombas verticais de alta vazão).

Desde 1890 a empresa produz bombas verticais e, com o passar dos anos,
vem afirmando a sua presença no mercado no contexto das aplicações da
indústria pesada (siderúrgicas, sistemas de resfriamento, centrais elétricas
e marinha). Gruppo Aturia adquire a Audoli & Bertola em 2003, melhorando
desse modo a sua presença no setor industrial. Atualmente a sede de Turim é
centro de excelência para os sistemas contra incêndio (NFPA20, FM).

A sociedade G. Chiappa fonderie nasce em Turim em 1921, como uma
empresa de fundição, e inicia a produção de fundidos de bronze, alumínio e
ferro. Em 1940 inicia a produção de bombas verticais. Há mais de quarenta
anos, em colaboração com os principais fabricantes mundiais de turbinas a
gás, desenvolve uma série de bombas especificamente estudadas para os
serviços de lubrificação.

gruppo aturia S.p.A.
Gessate (Milão): 20.000 m²
(Superfície coberta)
Head Quarter do GRUPPO ATURIA
Tel. +39-0295423200
E-mail ITALIA: vendite@gruppoaturia.it
E-mail EXPORT: export@gruppoaturia.com

TURIM: 3.000 m²
(Superfície coberta)
Unidade produtiva para os
Grupos contra incêndio.

Taglio di Po (Rovigo): 3.000 m²
(Superfície coberta)
Unidade produtiva para as Bombas
de arrasto magnético.

Com o objetivo de adquirir mais competências e experiências em aplicações
particularmente exigentes (química, petroquímica e nuclear), o Gruppo Rütschi foi
adquirido pelo Gruppo Aturia em 2006.

RÜtschi fluid ag
Brugg (Suíça): 5.000 m²
(Superfície coberta)
Sede administrativa de RÜTSCHI FLUID AG
Unidade produtiva para as bombas de processo e
bombas Sealless / Canned RÜTSCHI.
Distribuidor para as bombas do GRUPPO ATURIA.

POMPES RÜtschi SAS

Mulhouse (França): 2.000 m²
(Superfície coberta)
Sede administrativa de POMPES RÜTSCHI SAS
Unidade produtiva para as bombas de Processo
e bombas Verticais para sistemas de lubrificação
RÜTSCHI.
Distribuidor para as bombas do GRUPPO ATURIA.

Gruppo Aturia e Gruppo Rütschi estão presentes em todo o mundo
com uma rede de agentes, distribuidores e centros de serviço.
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A instalação, há mais de 60 anos, de eletrobombas
submersíveis proporcionou ao Gruppo Aturia a
aquisição de inúmeras experiências aplicativas nos
mais vastos setores.
As eletrobombas submersíveis, nascidas para a
elevação de água de poço, substituíram as bombas
com eixo vertical.
Por meio do uso de materiais diversificados, tais
como bronze, inox e Duplex, são hoje utilizadas
com sucesso nas aplicações mais severas onde é
exigida alta fiabilidade, tais como Indústria, Offshore, Mineração, Naval.
A utilização das bombas submersíveis em
adequados tanques cilíndricos verticais ou
horizontais viabiliza a realização de sistemas de
elevação da pressão com redução de espaço e
funcionamento silencioso em relação às soluções
tradicionais com bombas de superfície.
Para oferecer ao Cliente as características
hidráulicas com os melhores rendimentos, o vasto
campo de vazão e altura manométrica é coberto

Eletrobombas
Submersíveis
FERRO FUNDIDO

BOMBAS SUBMERSÍVEIS
BRONZE
AÇO INOX / DUPLEX

por mais de quinhentos tipos de eletrobombas.
Nos últimos anos, adotando novas soluções
projetuais, a Aturia introduziu uma gama de
motores submersíveis idóneos para águas
quentes.

Size

6”-14”

14”-25”

Poles

2

4

Capacity [m³/h]

7 - 800

up to 1800

Head [m]

10 - 700

up to 160

Power [kW]

up to 400

up to 300

SURFACE
		 aplicações
O Gruppo Aturia oferece uma vasta gama de
bombas de superfície que satisfazem as exigências
de uma multiplicidade de importantes setores
produtivos.
As bombas monobloco encontram a sua colocação
do setor civil para a alimentação hídrica, o
aquecimento e o condicionamento.
As bombas mono-estágio e as bombas com
carcaça bipartida são utilizadas nos sistemas de
bombeamento nas redes de fornecimento de água,

para serviço contra incêndio e na indústria para
águas limpas quando são solicitadas elevados
caudais e pequenas alturas manométricas.
As bombas multi-estágios, além das estações de
bombeamento, são utilizadas também nos setores
de neve artificial, de osmose inversa e nos serviços
mais sofisticados, tais como a alimentação
de caldeiras.
As bombas de eixo vertical são usadas nas
instalações de recirculação para águas industriais,
nas centrais elétricas, nas siderúrgicas, nos
sistemas de beneficiamento e na piscicultura.

ELETROBOMBAS MONOBLOCO
DIN 24255 - EN 733
“IN LINE”
BOMBAS MONO-ESTÁGIO
DIN 24255 - EN 733

Size [DN]
Poles

25 - 100

25 - 250

2

4

Capacity [m³/h]

6 - 330

3 - 1300

Head [m]

9 - 90

BOMBAS MULTI-ESTÁGIOS
RADIAIS

Size [DN]
Poles
Capacity [m³/h]

25 - 250

2

4

3 - 400

3 - 750

BOMBAS DE EIXO VERTICAL

Size [DN]

Size [DN]

Poles
Capacity [m³/h]

150 - 600
2-4-6
200 - 4000

Poles
Capacity [m³/h]

100 - 1000
2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12
10 - 25000

Head [m]

10 - 150

Head [m]

Impeller Dia [mm] up to 250

up to 500

Impeller Dia [mm] up to 320 up to 415

Impeller Dia [mm]

up to 650

Impeller Dia [mm]

up to 1350

Power [kW]

up to 315

Power [kW]

Power [kW]

up to 800

Power [kW]

up to 1000

up to 75

2 - 90

Head [m]

25 - 125

BOMBAS COM CARCAÇA
BIPARTIDA

up to 600 up to 350

up to 450 up to 700

3 - 400

PROCESS
		 aplicações
ROTOS, graças à notável experiência
obtida no “Grupo Guinard”, opera em setores
caracterizados por serviços extremamente
severos, que exigem bombas de alta tecnologia e
que devem satisfazer as normas internacionais
previstas para estas aplicações.
Bombas em conformidade com as normas API 610,
ISO 2858 e ISO 5199 encontram a sua natural
colocação nas instalações químicas, petroquímicas
e nas refinarias de petróleo.
Bombas de arrasto magnético API 685 e ISO 2858
onde é exigida a máxima fiabilidade e segurança
no bombeamento de produtos químicos perigosos
(tóxicos, inflamáveis).

Gases liquefeitos e líquidos voláteis podem ser
direcionados com bombas na versão “barrel”.
Outros setores particulares, tais como o
geotérmico, osmose inversa, dessalinização,
off-shore, líquidos criogénicos, encontram na
gama ROTOS as bombas adequadas para satisfazer
as exigências aplicativas específicas.

BOMBAS MONO-ESTÁGIO
HORIZONTAIS E VERTICAIS
ISO 2858, ISO 5199

BOMBAS DE PROCESSO API 610

BOMBAS DE ARRASTE
MAGNÉTICO

BOMBAS VERTICAIS “BARREL”

AISI 316
DUPLEX
HASTELLOY

Size [DN]
Poles
Capacity [m³/h]
Head [m]

32 - 125
2

4

5 - 300

3 - 1300

up to 140 up to 100

Impeller Dia [mm] up to 315
Power [kW]

32 - 300

up to 570

up to 200 up to 315

Size [DN]
Poles

1 1/2” up to 12”
2

Capacity [m³/h] 8 - 1500
Head [m]

4
4 - 1500

Size [DN]
Poles
Capacity [m³/h]

2

4

8 - 150

3 - 100

Size [DN]
Poles

2”-10”

4”-28”

2

4

Capacity [m³/h] up to 200 up to 1000
Head [m]

up to 400 up to 200

Impeller Dia [mm] up to 520

up to 610

Max. Pressure [bar]

25

Power [kW]

up to 200 up to 600

Power [kW]

up to700

Max. Temper. [°C]

300

Barrel Dia

up to 350 up to 140

up to 1500

Head [m]

15 up to 100

up to 100 up to 140

6”-18”

6”-28”

FIRE FIGHTING
		
aplicações
Com a Divisão “Audoli&Bertola”, o Gruppo
Aturia opera no campo do combate a incêndios
com o fornecimento de sistemas de bombagem
conformes às Legislações Europeias (EN 12845 e
EN 12259-12) e ao padrão americano (NFPA 20).
A capacidade técnica de Audoli&Bertola permite
operar livremente nos setores civil e industrial e
satisfazer as mais severas especificações exigidas
pelas refinarias, indústrias petroquímicas, offshore, plataformas e in-shore.
Audoli&Bertola desenvolveu uma gama de
produtos para áreas com risco explosivo: muitos
produtos são realizados com motores diesel e a
gás adequados para operar em áreas classificadas
EExd II B or C Atex.
O Gruppo Aturia está apto a oferecer uma vasta
gama de bombas centrífugas para serviço contra
incêndio, para construções verticais e horizontais.

SISTEMA DE BOMBAGEM
BOMBAS VERTICAIS

Audoli&Bertola é o único Fabricante de Bombas
Italiano a ter obtido do “Factory Mutual”
a aprovação para:
- Bombas Verticais: de 500 USGPM a 4000 USGPM,
de 50 e de 60 Hz.
- Bombas de corpo bi-partido: de 750 USGPM a
2000 USGPM, de 50 e de 60 Hz.

SISTEMA DE BOMBAGEM
COM CARCAÇA BIPARTIDA

TRABALHAR JUNTOS
SIGNIFICA VENCER

			
Um ciclo integrado e flexível:
do projeto à expedição
Graças a sistemas de projeto integrados,
modelação 3D e análise FEM, o Gruppo Aturia oferece
produtos em linha com o estado da arte.
O ciclo do produto inicia na fase de projeto na qual, graças
à experiência de vários anos e a um banco de dados que
compreende mais de mil instalações hidráulicas,
o Gruppo Aturia está apto a desenvolver bombas para
fluidos especiais, alcançando potências de até 1000 kw,
pressões de até 150 bar e temperaturas de até 500°C.

Gruppo Aturia desenvolve-se em três Unidades especializadas:
_ Gessate (MI) Produção de bombas com empanque
mecânico ou vedação com gacheta
_ Taglio di Po (RO) Produção de bombas sem vedação
_ Turim Projeto e montagem de sistemas de
bombeamento para instalações contra incêndio
As diversas fases do processo industrial são realizadas
numa única Unidade Produtiva (Gessate) para favorecer a
coordenação entre os vários departamentos da empresa.
Recentemente foi alcançado o objetivo
importante de equipar cada Unidade com uma
moderno banco de ensaios:
nas sedes de Gessate e S. Mauro Torinese podem ser
testadas bombas com potências de até 650 kW, caudal
de até 8000 m3/h e pressões de até 120 bar, enquanto a
de Taglio di Po é concebida para bombas sem vedação de
aplicação para o setor químico.
Além do controlo periódico dos desempenhos de produto
padronizado, a Sala de Testes efetua também testes com a
presença de clientes ou órgãos de certificação.
Para responder adequadamente às solicitações
do Cliente, o Gruppo Aturia investe consideráveis
recursos financeiros na gestão do armazém
de componentes:
graças a uma montagem rápida e a uma vasta
disponibilidade dos componentes é garantida
uma pronta entrega dos produtos padronizados.
Pintura e embalagem são executados com muita atenção,
em conformidade com as especificações e com as
condições de transporte.

Sistema de Qualidade Certificado
Controlo de Qualidade
A dedicação do Gruppo Aturia para a melhoria da
Qualidade foi reconhecido pela Lloyd’s Register
com a certificação do “Sistema de Qualidade”.
A qualidade do produto é garantida pelo “Controlo
Total” de todos os componentes.
Os desempenhos das bombas são verificados no
banco de ensaios.
O Gruppo Aturia montou um laboratório
metrológico para a verificação dos detalhes com
máquina de medição por coordenadas e
instrumentos tradicionais, cuja calibração é gerida
por meio de softwares de última geração.
O amplo conjunto de máquinas CNC, proporciona
para os operadores, durante as maquinagens,
a fácil obtenção da precisão exigida para os
componentes.
A gestão em rede das especificações do projeto e
dos desenhos garante a disponibilidade imediata
das informações sempre atualizadas com a última
revisão.
O sistema de gestão informático e a recolha dos
dados relativos às usinagens viabiliza também a
rastreabilidade do produto em cada uma das fases.
Gruppo Aturia investe em recursos humanos
qualificados e aprimora, com cursos de
atualização, a formação profissional do pessoal.
O operador atua com autonomia e segurança na
gestão da máquina, dos desenhos e no controlo dos
componentes.

liberaadv.com
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