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A FS REPRESENTAÇÕES, nome fantasia da IMP. E EXP. TUCHLER LTDA, é responsável 
importadora Bellofram Brasil
Bellofram Brasil, atendendo inclusive como 
distribuidora Bellofram América Latina.

 

 

Marsh Bellofram, fabricante líder mundial de alta performance OEM, industrial e controle de 
instrumentação de processos, 
medidores de painel, RTD de e termopares, instrumentos de pressão e regula
FRLs, cilindros de gás natural e de pressão, reguladores de pressão de ar e transdutores, 
sistemas de tanques e de medição de nível de 
bomba e relés alternados, bem como sensores, tacómetros DC, codificador
industriais e silicones especiais.
totalmente dedicados, cada grupo
técnicas, de engenharia e aplicações de aten
missão é compreender as necessidades dos 
os mais altos produtos de instrumentação

Nossa responsabilidade de atuação como 
representante Bellofram no Brasil
Brasil, importamos e distribuímos
soluções de alta qualidade, com uma vasta gama de aplicações específicas, que a 
pode oferecer. 

FS REPRESENTAÇÕES 
IMP. & EXP. TUCHLER LTDA 

Fone: (11) 2914-1112 

mail: contato@fsrepresentacoes.com.br 

A FS REPRESENTAÇÕES, nome fantasia da IMP. E EXP. TUCHLER LTDA, é responsável 
Brasil, assim como distribuidora Bellofram Brasil

, atendendo inclusive como representante Bellofram América Latina
América Latina. 

fabricante líder mundial de alta performance OEM, industrial e controle de 
instrumentação de processos, incluindo temporizadores e contadores, controladores digitais e 
medidores de painel, RTD de e termopares, instrumentos de pressão e regula

de gás natural e de pressão, reguladores de pressão de ar e transdutores, 
sistemas de tanques e de medição de nível de líquido, interruptores de proteção do motor da 

relés alternados, bem como sensores, tacómetros DC, codificadores, diafragmas 
industriais e silicones especiais. Os produtos são organizados e vendido sob divisões 

grupo com uma equipe experiente e altamente treinada de vendas 
ngenharia e aplicações de atendimento ao cliente, com suporte dedicado.

ecessidades dos clientes com serviço profissional, proporcionando 
os mais altos produtos de instrumentação de qualidade, a preço justo!  

responsabilidade de atuação como importadora Bellofram Brasil, assim como 
no Brasil atuando também como distribuidora Bellofram

importamos e distribuímos para as indústrias brasileiras e latino americanas,
com uma vasta gama de aplicações específicas, que a 

A FS REPRESENTAÇÕES, nome fantasia da IMP. E EXP. TUCHLER LTDA, é responsável por 
Brasil e representante 

América Latina e 

 

fabricante líder mundial de alta performance OEM, industrial e controle de 
incluindo temporizadores e contadores, controladores digitais e 

medidores de painel, RTD de e termopares, instrumentos de pressão e reguladores calibres, 
de gás natural e de pressão, reguladores de pressão de ar e transdutores, 

líquido, interruptores de proteção do motor da 
es, diafragmas 

Os produtos são organizados e vendido sob divisões 
com uma equipe experiente e altamente treinada de vendas 

suporte dedicado. Sua 
serviço profissional, proporcionando 

assim como 
Bellofram no 

as indústrias brasileiras e latino americanas, produtos e 
com uma vasta gama de aplicações específicas, que a Bellofram, 

  



Kit de reparo para cilindro pneumatico SS16F cód. 301.970.048 Bellofram, cilindro pneumatico 
SS16F cód. 301.970.048 Bellofram, Transdutor E/P 4-20MA 3-15PSI Bellofram, Membranas 
correspondentes ao diafragma classe 4 Bellofram, Diafragma 209-D37 Bellofram, Pistao SSL2 
F-BP - FEBO5-39-360 Bellofram, RELE AMPLIFICADOR 20EXHR 1:1 1/4" 961.010.000  
Bellofram, TRANSDUTOR E/P 0-10V 0-60 PSI 966.680.000 Bellofram, Válvula reguladora 
Bellofram, Conector para PU Bellofram, manômetro digital Bellofram, Base para manômetro 
Bellofram, Kit de reparo S16F REF: 970.048.00 Bellofram, Diafragma de borracha vulcanizada 
cod. ROT 14249962/a Bellofram, COPO COM ROSCA PARA CONTROLADOR DE PRESSÃO 
P/N 962-504 Bellofram, kit de reparo 962.130.000 Bellofram, Valvula reguladora de alta 
pressão modelo 960-013-000 BelloFram, KIT DE REPAROS S16F ; REF: 970.048.00 
Bellofram, Regulador de pressão 960.028.000 Bellofram, Transdutor MODELO T -1001 967-
080-000 Bellofram, Transmissor de Pressão Inteligente MODELO T-1000. Bellofram, kit de 
reparo nº S9FN Bellofram, kits de reparo nº S12F Bellofram, Reguladora de pressão 3/8, Filtro 
regulador  -  modelo  962-504-000 Bellofram, Kit de reposição 903084000 Bellofram, Atuador 
novo 903084000 Bellofram, Valvula reguladora de alta pressão modelo 960-013-000 Bellofram, 
Munhões para o cilindro pneumático Bellofram, CILINDRO PNEUMATICO DIAFRAGMA 
SUPER CILINDRO 16  MODELO SS-16-F-BP-CBM-B1 Bellofram, TRANSDUTOR DE 
PRESSÃO MODELO: 961-070-000 – Bellofram - TRANSMISSOR, PRESSÃO MODELO T-
1000. Ref: 961-070-000 Bellofram, AIR RELAY TYPE 75 VOLUME BOOSTER Bellofram, são 
alguns dos produtos requisitados pelo nosso mercado, que demandam da tecnologia 
Bellofram no Brasil 

Atendemos toda a América Latina, tendo o Brasil como principal mercado, que contempla 26 
estados, assim sendo reconhecido como:Representante distribuidor Bellofram Acre, 
Representante distribuidor Bellofram Alagoas, Representante distribuidor Bellofram 
Amapá, Representante distribuidor Bellofram Amazonas, Representante distribuidor 
Bellofram Bahia, Representante distribuidor Bellofram Ceará, Representante distribuidor 
Bellofram Distrito Federal, Representante distribuidor Bellofram Espírito Santo, 
Representante distribuidor Bellofram Goiás, Representante distribuidor Bellofram 
Maranhão, Representante distribuidor Bellofram Mato Grosso, Representante 
distribuidor Bellofram Mato Grosso do Sul, Representante distribuidor Bellofram Minas 
Gerais, Representante distribuidor Bellofram Pará, Representante distribuidor Bellofram 
Paraíba, Representante distribuidor Bellofram Paraná, Representante distribuidor 
Bellofram Pernambuco, Representante distribuidor Bellofram Piauí, Representante 
distribuidor Bellofram Rio de Janeiro, Representante distribuidor Bellofram Rio Grande 
do Norte, Representante distribuidor Bellofram Rio Grande do Sul, Representante 
distribuidor Bellofram Rondônia, Representante distribuidor Bellofram Roraima, 
Representante distribuidor Bellofram  Santa Catarina, Representante distribuidor 
Bellofram São Paulo, Representante distribuidor Bellofram Sergipe, Representante 
distribuidor Bellofram Tocantins. 

 
Para suporte técnico e comercial, clique aqui e entre em contato conosco! 

 

R. São Silvestre, 56 - Rudge Ramos - São Bernardo do Campo - SP - Brasil - CEP: 09626-090 
Fone: + 55 (11) 2914-1112 - Móvel Central: + 55 (11) 97454-6781 

HORÁRIO: SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 08:00h às 17:00h 

 


