
H-OMP

Série Aluminibeta

Série Bombas de Bucha

Série Iron Pump

Séries Especiais

Motores-Gerotores
Os produtos da série Aluminibeta são sinônimos de alto desempenho e eficiência, 
apresentando baixos níveis de ruído e altas pressões de operação. Com dimensão 
reduzida e, baixo peso em relação a força transmitida, sua construção é composta 
por corpo principal em liga de alumínio e, rotor múltiplo de engrenagens com 
mancais deslizantes, permitindo compensação hidrostática. O projeto Aluminibeta 
possibilita que as bombas sejam montadas em unidades simples ou múltiplas, com 
ou sem válvulas auxiliares.

As bombas hidráulicas da série Iron Pump são desenvolvidas para as mais diversas 
aplicações. São equipamentos robustos de projetos precisos e eficientes, projetados 
para ter longa vida útil. Elas são produzidas em unidades simples ou múltiplas, 
possuindo corpo principal, flange de fixação e tampa traseira em partes 
segmentadas. Produzidas em ferro fundido de alta resistência, é um projeto que 
permite uma grande variedade de combinações e montagens.

As bombas e motores hidráulicos da série Bombas de Bucha, projetadas 
especialmente para aplicações que exigem maiores pressões e rotações, 
proporcionam melhor eficiência volumétrica, maiores pressões até 280bar e baixo 
índice de ruído. Elas são produzidas em unidades simples e múltiplas, possuindo 
corpo principal, flanges de fixação e tampas em partes segmentadas, permitindo 
grande variedade de combinações de montagens.

Bombas para 
caminhão

basculantes

Divisores
de fluxo
rotativo

Bombas 
para 

transmissões

Cartuchos Série VQ para bombas de palhetas 

Partes de bombas e motores de pistão

Os Motores óleo-hidráulicos gerotores Hybel, são construídos com 
extrema precisão garantindo padrões de qualidade elevados e alto 
desempenho. São equipamentos desenvolvidos com materiais nobres, 
divididos em vários deslocamentos volumétricos, com faixa de 36 a 
800 cm3/rot., presão máxima de até 275 bar e, faixas de rotação de 10 
a 1000 rpm, a um torque máximo de até 2110 Nm.

Bombas e motores hidráulicos de engrenagens Hybel são sinônimos 
de qualidade e alto desempenho. São equipamentos desenvolvidos 
com materiais nobres, divididos em vários deslocamentos 
volumétricos, que vão de 1,2cm3/rot até 201cm3/rot e com pressão 
máxima de trabalho contínuo de até 280bar. Os produtos Hybel 
podem ser configurados de forma simples ou múltiplos estágios, 
inclusive com o desenvolvimento personalizado para aplicação 
específica.

Produtos

S03 S05 S12 S17S11

S30 S50 S75

S33 S53 S63 S33X S53X

H-DS H-OMR H-OMH

H-OMS H-OMT H-OMV

Peças Intercambiáveis  para várias Marcas

A Hybel é uma das poucas empresas em seu setor no Brasil que 
conta com sua própria unidade de fundição, garantindo maior 
controle de qualidade durante todo o processo fabril e preços mais 
competitivos. Além disso, possui sua própria unidade de tratamento 
térmico que, com equipamentos de última geração, alta tecnologia e 
sistemas automatizados, oferecem a realização dos mais complexos e 
diversos ciclos térmicos.

Fundição e 
tratamento térmico

Por meio de um extenso portfólio de produtos e serviços, a Hybel 
atua em segmentos competitivos e fundamentais para o 
desenvolvimento econômico.
Agrícola  |  Rodoviário  |  Construção civil móbil  |  Industrial

Setores de atuação

A Hybel utiliza máquinas CNC organizadas em células robotizadas, 
onde cada peça é submetida a um rigoroso processo de controle de 
qualidade, garantindo a entrega de produtos de alto desempenho e 
valor agregado.

Controle de qualidade



Hybel Bombas e Motores Óleo - Hidráulicos
Matriz Rodovia Luiz Rosso, 4230 - Km 04 -Caixa Postal 3244

Bairro Morro Estevão - Criciúma / SC - CEP 88803-470
Fone: (48) 2101.8888 / Fax (48) 2101.8895

hybel.com.br
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INSTITUCIONAL

B O M B A S  E  M O T O R E S
Ó L E O  -  H I D R Á U L I C O S

A HybelA Hybel
A Hybel é um dos principais players brasileiros do setor 
metal-mecânico. Desde 1981, atua no segmento de bombas e 
motores hidráulicos e é a empresa em seu segmento com o 
maior número de unidades de distribuição e de negócios nos 
principais centros do país.  A organização também possui uma 
unidade situada em Chicago, nos Estados Unidos.
Localizada em Criciúma, Santa Catarina, um dos estados com 
maiores índices de desenvolvimento econômico e social do 
Brasil, a empresa possui, atualmente, uma equipe de 
profissionais altamente capacitados e conta com sua própria 
unidade de fundição e tratamento térmico, além de possuir o 
sistema de qualidade certificado ISO 9001:2008, garantindo a 
qualidade dos produtos Hybel.


