Kolmeks O especialista em bombas
> É um dos principais fabricantes mundiais de bombas e motores
> 4 fábricas em 2 continentes
> 65M€ em volume de negócio
> Meio milhão de produtos entregues anualmente
> 99% poupança de metal graças à reciclagem
> Vida média útil de 25 anos para um produto Kolmeks
> 660 empregados
> 88M de pessoas a andar em motores Kolmeks que alimentam elevadores diariamente
> 1.000.000 de quilómetros de fio de cobre usados anualmente
> 8000 toneladas de ferro fundido usadas anualmente

A Kolmeks é uma empresa familiar e um líder mundial no fabrico de bombas e componentes.
A nossa missão é oferecer as melhores soluções com produtos e serviços de última geração.
Especializada em bombas centrífugas, produzimos cerca de 40.000 bombas anualmente.
Ao mesmo tempo, concentramo-nos fortemente na eficiência energética e nos ciclos de vida dos produtos.

Dentro dos componentes, oferecemos componentes de motores eléctricos e produção de bombas OEM,
serviços de montagem e produção de componentes OEM e também serviço de gestão da cadeia de
abastecimentos.
Somos especializados em bombas centrífugas para sistemas de aquecimento e ar condicionado.
Oferecemos uma ampla gama de soluções de bombas inteligentes para várias aplicações:
> Ar condicionado
> Aquecimento
> Aquecimento urbano
> Industrial
> R&D interno de bombas e motores eléctricos.
As bombas Kolmeks são bombas centrífugas de impulsor único, directamente acopladas a um motor eléctrico
Kolmeks. As bombas Kolmeks são normalmente simples na manutenção e no uso, funcionando silenciosamente,
duráveis e eficientes.
As bombas Kolmeks são normalmente usadas em sistemas de aquecimento e arrefecimento AVAC, bem como
em noutras aplicações de água limpa e outros líquidos limpos, aumento de pressão e semelhantes.
Devido ao uso de diversos materiais e soluções de vedação, as bombas são cada vez mais utilizadas em
diferentes processos na indústria em geral.
As bombas também podem ser equipadas com conversores de frequência separados ou integrados para ajustar
a velocidade conforme necessário.
O projecto e a fabricação internos, facilitam a adaptação das bombas de acordo com as necessidades do cliente.

Kolmeks Pump Selector
https://pumpselector.kolmeks.fi/StartMain.aspx

Catálogos

Bombas centrífugas in-line AE-,L-,AL-, AKN- com velocidade fixa https://kolmeks.com/wpcontent/uploads/2021/09/catalogue-2021_inline-pumps.pdf

Bombas centrífugas in-line SC-, VS- e NC- com conversor de frequência integrados
https://kolmeks.com/wp-content/uploads/2021/05/Pump-catalogue-2021_SC-VS-and-NC_.pdf

Bombas centrífugas in-line SD com motores IEC
https://kolmeks.com/wp-content/uploads/2021/05/SD-catalogue_2021_high.pdf

Soluções para bombagem Industrial
https://kolmeks.com/wp-content/uploads/2021/11/web_Kolmeks_Solution_for_industrial_pumping_2.pdf

