


Bombas de engrenagens, pistões e buchas.
• Alto rendimento;
• Baixo nível de ruído;
• Acionamento mecânico, hidráulico e pneumático , opções de comando com válvula de alívio;
• Aplicações para linha rodoviária, agrícola, de construção civil e linha industrial.

Aplicações:
Basculantes, semi-reboques, poliguindastres, coletores de lixo, máquinas 
agrícolas e maquinas hidráulicas no geral.

Application:
Dump trucks, trailers, arm garbage trucks, garbage collector trucks, agricultural 
machines and hydraulic machines in general.

BHM BC 101/102 - BG 101/102BHM B 31/51 BHM 200/250

Bombas hidráilicas: engrenagens  |  Hydraulic Pumps: gear

BHM B 330 BHM P 400 BHM 220 BHM 225

Bombas hidráilicas: buchas e pistões  |  Hydraulic Pumps: bushing and piston 

Aplicações:
Para aplicações mais severas. Suporta pressão de até 310 Bar

Application:
For application more servere. Hold up pression up to 310Bar.

Desde 1967 data de sua fundação em Piracicaba pelo Sr. Adelmo Marrucci a empresa cresceu e consolidou-se como referência no mercado 
nacional no fornecimento de produtos para o segmento hidráulico. Atualmente além da Divisão Hidráulica a empresa conta ainda com a 
Divisão de Fundição responsável pela oferta de fundidos à vários segmentos de mercado. 
Com uma gestão sempre baseada na sustentabilidade é uma das poucas empresas do segmento com as certificações ISO 9001- Gestão da 
Qualidade, ISO 14001 – Gestão Ambiental e OHSAS 18001 – Gestão da Segurança e Saúde Ocupacional, o que demonstra a grande preocupação 
com a qualidade dos produtos e serviços ofertados aos seus clientes e mercados, com o meio ambiente e com o bem estar de seus colaboradores.

SOBRE NÓS

Since 1967 date of its foundation in Piracicaba by Mr. Adelmo Marrucci, Marrucci Industries has grown and consolidated as a reference on 
Brazilian market Supplying products for hydraulic segment. Nowadays the company is composed by a Hydraulic Division and also by a 
Foundry Division responsible to supply castings for several segments of the market.
Marrucci industries management is always based on sustainability and it is one of the few companies to hold these certificates (ISO 9001) 
Guaranteed manufacturing of products in compliance with the determined standards, promoting customer satisfaction; (ISO 14001) Total 
compliance with development standards with no harm to the environment, including awareness in our collaborator’s attitudes; (OHSAS 
18001) Excellence in safety management and occupational health of all of those who are involved with the company which demonstrate its 
commitment to guarantee the best practices, safety, health and motivate the development of our collaborators.

ABOUT US

BHM 225
PARA ACOPLAR
TO COUPLE

Lançamento Lançamento Lançamento

Launch Launch Launch

Gear, piston and bushing pumps.
• High performance;
• Low level of noise;
• Mechanical, hydraulic and pneumatic control, option with relief valve;
• Application for mobile, agricultural, road construction and industrial line.



• Transmissões das mais variadas linhas de caminhões; • Acionamento a cabo e pneumático. • Transmissions off the most different lines of trucks. Cable and pneumatic controls.

TIPO SECCIONAL CSM61/CSM100
SECTIONAL TYPE: CSM61/CSM100

TIPO SECCIONAL - CSM 180
SELECTIONAL TYPE: CSM 180

TIPO MONOBLOCO - CMM 180
MONOBLOCK TYPE - CMM 180

TIPO MONOBLOCO - CMM25/CMM60
MONOBLOCK TYPE - CMM25/CMM60

Características
Vazão nominal de até 180 lts

Acionamento:
• Manual;
• Elétrico;
• Pneumático e hidráulico.

Characteristics:
Nominal displacement up to 180 liters

Control:
• Manual,
• electric,
• Pneumatic and hydraulic.

Séries - CMM 25, CMM60, CMM180, CSM61, CSM100, CSM180 Series: CMM 25, CMM60, CMM180, CSM61, CSM100, CSM180



Para caminhões basculantes de todos os implementadores.
• Diversos tamanhos e diâmetros 
• Opção de montagem com haste cromada
• Pressão de trabalho de 140 Bar

For dump trucks of all OEM assemblers.
• Different sizes and diameters
• Assemblage option with chromed rod
• Working Pressure at 140 Bar A Industrias Marrucci possui uma gama completa de cilindros hidráulicos 

telescópicos standard.
Inclui cilindros com fixação RÓTULA - RÓTULA e RÓTULA • BUCHA para utilização de 
até 10.000 mm de curso, e capacidade de levantamento de até 70 toneladas.
Os cilindros Telescópios Marrucci operam com uma pressão de trabalho de 190 bar. 
Esta pressão relativamente alta e o eficiente acoplamento entre as hastes, 
permitem a utilização de cilindros mais leves para levantar cargas mais pesadas 
com rapidez, diminuindo o tempo de basculamento

Marrucci Industries has a complete range of standard telescopic hydraulic cylinders.
It includes cylinders with fixation Spherical Bearing at both ends and Spherical Bearing – 
Bushing to be used to 10.000 mm of stroke, and capacity to lift up to 70 tons.
Marrucci’s Telescopic Cylinders operates with a working pressure of 190 bar. This 
pressure relatively high and the efficient coupling among the rods, it allows the use 
of lighter to lift heavier loads quickly, reducing the time of dumping.

O Kit Hidráulico Marrucci é um produto com tecnologia nacional, desenvolvido 
para atender as necessidades deste mercado. 
Utilizado para montagem em caminhões basculantes sobre-chassi foi 
desenvolvido para proporcionar o mais alto desempenho com componentes 
dimensionado adequadamente para as mais variadas combinações de 
acionamento existentes.

• Kit Hidráulico para Semirreboques Basculante;
• Kit Minério;
• Kit Hidráulico para Bitrem;
• Kits Especiais;
• kit Maxx 3200 e 3300.

Marrucci’s Hydraulic Kit is a product with national technology, developed to 
assist the needs of this market. It is used to be assemble in dump trucks and it 
was developed to give the most high performance with components 
dimension apply for several combinations of the shafts existent.

• Hydraulic kit for dump trailer type;
• Hydraulic kit for dump hoist type;
• Hydraulic kit for Bitrem;
• Special kits;
• Kit Maxx 3200 and 3300.

CILINDRO BAIXA PRESSÃO
LOW PRESSURE CYLINDERS / UNDER BODY

CILINDRO TELESCÓPICO
TELESCOPIC CYLINDERS
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A Divisão de FUNDIÇÃO surgiu em 1983 pela estratégia da empresa de buscar a melhoria na 
qualidade para seus fundidos e da possibilidade de fornecimento ao mercado. 
Seguindo os passos da divisão de hidráulica, obteve importante crescimento e com constantes 
investimentos em equipamentos e máquinas de ponta para seus diversos setores garante uma grande 
capacidade de produção, estando atualmente presente nos mais variados segmentos de mercado.

The Foundry Division appeared in 1983 for the strategy of the company of looking for the 
quality improvement for its casting and for supply possibility to the market. Following the 
steps of the Hydraulics Division, Marrucci obtained important growth and with constant 
investments in equipments and cutting edge machines for your several sections guarantees a 
great production capacity, being now present in the most different market segments.

Carbono | Carbon - 1010 / 1020 / 1030 / 1035 / 1040 / 1045 / 1050 
Ligado | Alloy - 8620 / 8635 / 8640 / 4120 / 4130 / 4140 / 4320 / 4330 / 
4340 /ASTM-A 148 / A217 / A352 / A487 
Aço Inoxidável | Stainless Steel - ASTM-A351 / ASTM-A743 / ASTM-A747 / 
ASTM-A995 
Aço Inoxidável Refratario | Stainless Steel Refratario - ASTM-A297 

AÇO | STEEL

Ferro Cinzento | Grey Iron - GG-20 / GG-25 / GG-30 / GG-35 
Nodular | Nodular - GGG-40 / GGG-50 / GGG-60 / GGG-70 
Branco (Alto Cromo) | White (High Chrome) - ASTM-A532

FERRO | IRON

LIGAS PRODUZIDAS | ALLOYS MANUFACTURED

Ferro Nodular e Cinzento
Nodular and Grey Iron

Aço Carbono, Ligado e
Inox, e Ferro Branco

Carbon, alloy and stainless
Steel, and White Iron

LIGAS | ALLOYS

Máx. 20 Kg

Máx.1500 Kg

LIMITE DE PESO UNIT.
LIMIT UNIT WEIGHT

350 Ton/Mês
350 Ton/Month

280 Ton/Month
280 Ton/Mês

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO
PRODUCTIONAL CAPACITY

• Fabricadas em diversos tamanhos e roscas para linha Agrícola, industrial e mobil. • Manufactured in different sizes and threads for agricultura, industrial and mobiles lines.

VÁLVULA SELETORA DE FLUXO - 6B
FLOW SELECTOR VALVE – 6B

VÁLVULA DIRECIONAL
DIRECTIONAL VALVE

VÁLVULA LIMITADORA
END STROKE VALVE

Marcadores de Linha
Line Markers

VÁLVULA DE SEQUÊNCIA
SEQUENCE VALVE

VÁLVULA DIVISORA 
DE FLUXO
FLOW DIVIDER VALVE

VÁLVULA SELETORA 
DE FLUXO - 3B

VÁLVULA ESPECIAL 
DESVIADORA DE FLUXO

FLOW SELECTOR
VALVE – 3B

FLOW DEVIATE SPECIAL
VALVE

CAPACIDADES | CAPACITY
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Matriz Piracicaba:
Head Office

Rodovia Piracicaba - Tietê, km 01
Caixa Postal - 273 - Piracicaba/SP

Brasil - CEP: 13401-620
Caixa Postal 273

Phone: +55 19  2105.4700
2105.4702

Fax:   +55 19  2105.4701

Filial Rio Grande do Sul:
Branch Caxias do Sul/RS

Rua Abramo João Mazzochi, 483
Bairro Pioneiro - Caxias do Sul/RS

Brasil - CEP: 95.042-010

Phone: +55 54  3211.1125
3217.0221

Fax:   +55 54  3211.1022

Filial Minas Gerais:
Branch Contagem/MG

Avenida Rio Mantiqueira, nº 1481
 Riacho das Pedras - Contagem/MG

Brasil - CEP: 32280-245

Phone: +55 31 3361.2248
3361.1080

Fax:   +55 31 3361.2248

CERTIFICAÇÕES
CERTIFICATIONS

ISO 14001:2004
nº 46662

Prevenção da poluição
e preservação ambiental.

Environment
Management System.

OHSAS 18001:2007
nº46663

Excelência na segurança
e saúde ocupacional.
Health and Safety

Management System.

ISO 9001:2008
nº 32313

Sistema de
Gestão da Qualidade.

Quality
Management System.

Veja nosso catálogo completo
acessando o  QR Code ao lado.
See our complete catalog
accessing the QR Code beside.


