
Uma Bomba Elétrica Poderosa e Produtiva
A Electric Husky é a única bomba de acionamento direto com 40.000 PSI (2.758 bar), com compensação de pressão total. Pode ser usada 

com uma ou até três ferramentas de pressão igual e ininterrupta. Somente a Electric Husky pode chegar a pressão de 40.000 PSI com uma 

vazão de até 24,5 litros/min (6,5 gal/min). Esta grande potência faz da Electric Husky a bomba ideal para aplicações pesadas, como 

limpeza industrial, preparação de superfícies, instalações robóticas de limpeza em ambientes fechados de fábrica e cabines de preparação 

de pintura.

Benefícios
— Aumento da produtividade.
— Redução de custos com energia.
— De acordo com a legislação ambiental.
— Recursos avançados de segurança para os 

trabalhadores.
— Baixa manutenção.

E-Husky 40k
A bomba de pressão ultra elevada
do mercado ideal para estaleiros
e outras aplicações de 
preparação de superfícies.

Características
— Compensação de pressão total.
— Controle de pressão através de um único ponto.
— Motor WEG de 200HP.
— Indicação luminosa de falha no abastecimento de água e 

desligamento automático.
— CLP (Controle Lógico Programável) Allen Bradley.
— Sistema de lubrificação para resfriamento da Bomba.
— Válvula de segurança para sobrepressão.
— Estrutura em aço resistente.
— Saída tripla de pressão ultra elevada.
— Alívio de pressão instantâneo quando se desliga o sistema.
— Sistema de partida suave WEG.

Confiabilidade Comprovada
Existem mais bombas Huskys em campo do que outras bombas de acionamento direto. Isto comprova sua resistência e demonstra sua 

grande capacidade de lidar com a demanda de aplicações industriais, seja em alto mar, em campo, ou no chão de fábrica. Para adaptar a 

Husky as exigências dos estaleiros, a Flow adicionou um motor de partida suave e estrutura em aço extremamente resistente que suporta a 

bomba. Todas as Huskys incluem um sistema especial de separação do óleo e da água que reduz a condensação do cárter.

Características de segurança, como sensores de luz e desligamento automático aumentam a confiabilidade da máquina e proteção ao 

trabalhador.

O design simples da Husky com fácil acesso aos selos e válvulas de retenção faz da manutenção de rotina algo simples e prático.

A Flow fabrica seus próprios produtos e também suas próprias peças para assegurar a mais alta qualidade dos seus equipamentos.



Grande Pressão com 
Alta Vazão

      ESPECIFICAÇÕES E CONFIGURAÇÕES

Fluído bombeado ____________ Água

Bomba de Pressão Ultra Elevada
Ÿ Tipo ____________________  Triplex
Ÿ Tipo de Acionamento ______ Direto
Ÿ Compensação de Pressão __ Externa
Ÿ Sistema de Resfriamento ___ Água / Óleo

Operação Máxima Contínua
Ÿ Pressão Máxima __________ até 40.000 PSI (2.780 bar)
Ÿ Vazão Máxima ____________ 24,2 litros/min (6,5 gal/min)

Filtro de água _______________ 10 mícron absoluto

Peso _______________________ 2.313 Kg (5.100 lbs)

Tipo de Montagem ___________  Skid

Motor Elétrico
Fabricante ___________________ WEG
Potência _____________________  200 HP

      DIMENSÕES

E-Husky 40k

      FERRAMENTAS

JetLance A-3000 (até 3 simultaneamente)
Ferramenta Manual com várias

opções de extensão

DeckHog
Ferramenta para hidrojateamento de pisos
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2286 mm

Como líder mundial e desenvolvedora do 
jato de água, a Flow é a única empresa que 
pesquisa, projeta e produz sistemas 
completos de corte com jato de água e 
hidrojateamento. Nossa solução é 
exclusiva, pois ela une a melhor tecnologia 
do setor e o nosso compromisso com o 
cliente.
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©  2017 Flow International Corporation. Todos os direitos reservados. As especificações e descrições estão corretas no momento da impressão.
A Flow reserva-se o direito de fazer alterações nas especificações e no design.
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