
Horizontálne, vertikálne viacstupňové, samonasávacie, in-line, prírubové a pätkové pripojenia. 

Zubové, s rotačnými piestami, hadicové, piestové, vretenové. 

Použiteľné pre všetky typy aplikácií: kalová, splašková, kanalizačná voda, banské nasadenia. 
Pre bane, kotolne, priemysel, konštrukcie, chladiace veže
•

Pre nebezpečné , toxické na upchávky agresívne kvapaliny, chemikálie, zásady a kyseliny. 

• Možnosti rôznych kovových a plastových prevedení
• Ponorné, alebo samonasávacie na prepravnom vozíku
• Dostupné vertikálne, horizontálne a ponorné verzie

• Zdvojené upchávky, výbava aj rezacím zariadením
• Spúšťacie zariadenia, prípojné potrubia
• Spínanie plavákom, alebo riadiacim systémom

• Pre palivo, olej, prepravu asfaltu, potravinárske procesy, 
             farmaceutické, biotechnológie, chemické aplikácie

• Piestové pre vysoko viskózne aplikácie

• Pre bane, kotolne, výrobné prevádzky, chladiace veže
• Vertikálne s dlhým hriadeľom a ponorné turbínové
• DIN a ANSI štandardy, ATEX a API normy

• Odstredivé čerpadlá rôznych horizontálnych prevedení
• Bez mechanickej upchávky a tesnení hriadeľa

• Možnosti rôznych kovových a plastových prevedení
• Mechanické a šnúrové upchávky pre všetky kvapaliny
• Čerpanie vody a tlakové stanice s el. riadením

• Možnosti rôznych kovových a plastových prevedení
• Mechanické a šnúrové upchávky pre všetky kvapaliny
• Pre vysokú viskozitu, vysokú teplotu a vysoký tlak

• Dostupné v rôznych kovových a plastových prevedeniach
• Vlnovcové (mechové) a membránové dávkovacie čerpadlá



Membránové čerpadlá sa používajú pre veľa aplikácií, od prepravy chemikálií po kaly s časticami. 

Príslušenstvo pre Vaše čerpadlá a aplikácie. Zabezpečia Vaše čerpadlá a systémové komponenty. 

       Prietokomery. Filtračné systémy a filtračné vložky.

  
Vývevy.     Motory, ovládacie panely, prevodové pohony a frekvenčné meniče. 

• AC/DC, prúdové meniče, soft štartéry , ovládacie panely 
• Prevodovky, pohony pre konštantný tlak alebo prietok

• Rotačné lamelové, skrutkové suchobežné, vodokružné 
• Nové vývevy, náhradné diely, separátory, filtre, olej

• Filtračné košíkové vložky dostupné v rôznych kovových 
a nekovových materiáloch. Filtračné sáčky a cartridge 
dostupné vo rôznych typoch veľkostí a mikrónoch

• Prevedenia vrátane turbínkového, hmotnostný prietok,
             objemové, magnet prenos pre vodu, palivo, chemikálie 

• Prietok/dávkovanie, celkový prietok, diaľkový odpočet

• Vzduchové ovládanie pre vzduchové čerpadlá
• Sudové čerpadlá so vzduchovým a el. motorom
• Filter/regulátor/mazanie pre Vašu vzduchovú výbavu

• Tlmiče pulzov sú dostupné v mnohých materiálových 
variaciách použiteľné pre elimináciu tlakových rázov

• Overené membránové tesnenia k ochrane prietokomeru

• Prietoky do 1250 l/min. a tlaky do 18 bar
• Montované sponami alebo skrutkovým spojom
• Prevedenia bez mazania LUBE-FREE

• Možnosti rôznych kovových a plastových prevedení
• Pohony vzduchové a elektrické
• Samonasávanie, pevné častice, bezmazné, chod na sucho


