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Pompa Śrubowa FEED HOPPER
Pompa śrubowa FEED HOOPER znajduje szerokie
zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu.
Począwszy od gospodarki wodno-ściekowej, poprzez
przemysł spożywczy, aż po przemysł papierniczy.

Pompa Śrubowa HYGIENIC
Pompa śrubowa HYGIENIC znajduje szerokie zastosowanie
w różnych gałęziach przemysłu. Począwszy od przemysłu
browarniczego, poprzez przemysł spożywczy, aż po
przemysł farmaceutyczny.

Zastosowania:
- do wody brudnej i ścieków
- w przemyśle browarniczym
- w przemyśle spożywczym
- do owoców i warzyw
- w przemyśle papierniczym
- w przemyśle chemicznym

Zastosowania:
- w przemyśle browarniczym
- w przemyśle spożywczym
- do owoców i warzyw
- w przemyśle farmaceutycznym

Dane Techniczne:
Dane Techniczne:
Wydajność: 2,5 - 350 m3/h
Ciśnienie: do 24 bar
Uszczelnianie wału: uszczelnienia mechaniczne oraz
dławnica.
Połączenia specjalne: Połączenie Cardana, kołnierz
wg preferencji klientów, opcjonalnie: dodatkowe duże
otwarcie.
Model: pompa połączona z silnikiem na stałe (AF xxx
B), pompa połączona z silnikiem za pomocą sprzęgła
(AF xxx S).
Napęd: silnik z przekładnią (motoreduktor),
motoreduktor z regulacją, silnik spalinowy, silnik
pneumatyczny, silnik hydrauliczny

Wydajność: 2,5 - 170 m3/h
Ciśnienie: do 24 bar
Uszczelnianie wału: uszczelnienia mechaniczne.
Połączenia specjalne: Połączenie boltowe, kołnierz wg
preferencji klientów.
Model: pompa połączona na stałe z silnikiem
(AF xxx B) (F xxx B).
Napęd: silnik z przekładnią (motoreduktor),
motoreduktor z regulacją, silnik spalinowy, silnik
pneumatyczny, silnik hydrauliczny.
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Pompa Śrubowa QUICK CLEAN
Pompa śrubowa QUICK CLEAN znajduje szerokie
zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu.
Począwszy od przemysłu browarniczego, poprzez
przemysł spożywczy, aż po przemysł farmaceutyczny.
Pompa wyśmienicie nadaje się do szybkiego
oczyszczania.

Pompa Śrubowa STANDARD
Pompa
śrubowa
STANDARD
znajduje
szerokie
zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Począwszy
od gospodarki wodno-ściekowej, poprzez przemysł
spożywczy, aż po przemysł farmaceutyczny.

Zastosowania:
Zastosowania:
- w przemyśle browarniczym
- w przemyśle spożywczym
- do owoców i warzyw
- w przemyśle farmaceutycznym

Dane Techniczne:
Wydajność: 2,5 - 350 m3/h
Ciśnienie: do 24 bar
Uszczelnianie wału: uszczelnienia
mechaniczne oraz dławnica.
Połączenia specjalne: Połączenie Cardana,
szybkie czyszczenie cap, kołnierz wg
preferencji klientów .
Model: pompa połączona na stałe z silnikiem
(AF xxx B) (F xxx B).
Napęd: silnik z przekładnią (motoreduktor),
motoreduktor z regulacją, silnik spalinowy,
silnik pneumatyczny, silnik hydrauliczny.

- do wody brudnej i ścieków
- w przemyśle chemicznym
- w przemyśle browarniczym
- w rolnictwie
- w przemyśle spożywczym
- do owoców i warzyw
- w przemyśle farmaceutycznym
- do środków czyszczących

Dane Techniczne:
Wydajność: 2,5 - 350 m3/h
Ciśnienie: do 24 bar
Uszczelnianie wału: uszczelnienia mechaniczne oraz
dławnica.
Specjalne podłączenia: Połączenie Cardana, Kołnierze do
preferencji klientów.
Model: pompa połączona z silnikiem na stałe, pompa
połączona z silnikiem za pomocą sprzęgła (AF xxx S).
Napęd: silnik z przekładnią (motoreduktor), motoreduktor
z regulacją, silnik spalinowy, silnik pneumatyczny, silnik
hydrauliczny.
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Pompy wrzecionowe dwuśrubowe

2SP

PCX 2SP LS

Pompa dwuśrubowa z czasową przekładnią, odpowiedna
dla różnego rodzaju płynów, również z zanieczyszczeniami,
dostępna również w całości w wykonaniu ze stali
nierdzewnej, zgodnych z API 676 IIED i IIED.

Temp. otoczenia. Min /
Max
Zakres lepkości
Przepływ

-25°C (CS) e -40°C (LTCS) , wyłącznie
przechowywanie / 60°C *
od 1 do 15000 cSt *
od 10 do 20000 lpm (od 0,6 do 1200
m3/h; od 2,7 do 5283,5 GPM) *

Ciśnienie ssania

max 10 bar (146 psi) *

Ciśnienie tłoczenia

max 40 bar (581 psi) *

Temperatura pracy

od 0 do 300 °C *

Pompa dwuśrubowa z czasową przekładnią, odpowiedna dla
różnego rodzaju płynów, również z zanieczyszczeniami,
dostępna również w całości w wykonaniu ze stali
nierdzewnej, zgodnych z API 676 IIED i IIED.

Temp. otoczenia. Min /
Max
Zakres lepkości
przepływ
Ciśnienie ssania

-25°C (CS) e -40°C (LTCS) , wyłącznie
przechowywanie / 60°C *
od 750 do 3600 rpm *
od 10 do 10000 lpm (od 0,6 do 600
m3/h; od 2,7 do 2641,8 GPM) *
od -0,5 do 5 bar (da -8 a 73 psi) *

Ciśnienie tłoczenia

max 10 bar (146 psi) *

Temperatura pracy

od 0 do 300 °C *

PCX 2SP WTG
Pompa dwuśrubowa BEZ rozrządu, odpowiednia do
różnego rodzaju płynów, z niewielką ilością
zanieczyszczeń, dostępna również w całości w wykonaniu
ze stali nierdzewnej, zgodnych z API 676 IIED i IIED.

Temperatura
otoczenia Min / Max
Zakres lepkości
Zakres wydajności

-25°C (CS) e -40°C (LTCS) , wyłącznie
przechowywanie / 60°C *
od 5 do 2500 cSt *
od 10 do 10000 lpm (od 0,6 do 600 m3/h;
od 2,7 do 2641,8 GPM) *

Ciśnienie ssania

max 10 bar (146 psi) *

Ciśnienie tłoczenia

max 40 bar (581 psi) *

Temperatura medium

od 0 do 300 °C *
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Pompy wrzecionowe trzyśrubowe

PA

PB

Nadaje
się
do
olejów
hydraulicznych i smarowych.
Ciągłe ciśnienie pracy (dostawy)
do 50 bar (około 715 psi) przy
2900 obrotach na minutę (30 barOk. 430 psi, dla wersji z osiowym
kołnierzem wlotowym - PA ... 0T
modelu). Podłączenie silnika poprzez ISO 3019/2 kołnierz
adaptera (w zestawie). Przepływ do 850 l / min (ok. 227
USGPM)

Pompa opracowana w celu
uwzględnienia różnych aplikacji
oraz do stosowania z różnymi
płynami w różnych warunkach
roboczych od lepkości po
ciśnienie. Zastosowanie główne
kotły i palniki z przeznaczeniem
pod niskie ciśnienie (montowane również na podwójnej stacji
SPB) do palnika z średnim ciśnieniem, w olejowych układach
(układ smarowania, podgrzewanie,) tej samej konfiguracji
idealne dla małych systemów.

Temperatura otoczenia
Min / Max
Zakres lepkości

-25°C (CS) e -40°C (LTCS) , wyłącznie
przechowywanie / 60°C *
od 10 do 1500 cSt *

Zakres wydajności

od 10 do 850 lpm
(od 0,6 do 51 m3/h); od 2,7 do 224,6
GPM) * *
atmosferyczny

Ciśnienie ssania
Ciśnienie tłoczenia
Temperatura medium

max 50 bar (726 psi) *
od 0 do 100 °C; max 120 °C *

Temperatura
otoczenia Min / Max
Zakres wydajności
Ciśnienie ssania

-25°C (CS) e -40°C (LTCS) , wyłącznie
przechowywanie / 60°C *
od 3 do 41 lpm
(od 0,18 do 2,46 m3/h; od 0,8 do 10,9 GPM)
*
od -0,5 do 10 bar (od -8 do 146 psi)*

Ciśnienie tłoczenia
Temperatura medium

max 40 bar (581 psi) *
od 0 do 150°C *

PCX

SPB

Trójśrubowa pompa, PCX
z certyfikatem ATEX Strefa 1.
Nadaje
się
do
olejów
hydraulicznych i smarowych.
Ciągłe
ciśnienie
pracy
(dostawy) do 30 bar (około
430 psi) przy 1450/2900
obrotów na minutę. Przepływ do 5400 l / min (ok. 1445
USGPM). Opcja dostępna: zbudowana z zaworem
nadmiarowym.

Podwójna stacja dotyczy palnika /
kocioła dostaw paliwa, systemy te są
wyposażone
w
zawory
Zero
przecieku
zarówno
dopływu
i odpływu, filtry pojemnikowe, zawór
bezpieczeństwa i kontrolę systemów
zaworów, aby zapobiec cofaniu
paliwa przez gotowości pompy. Jest
możliwe równoczesne stosowanie obu jednostek pompujących.
Pompa używana PB w wersji standardowej, jak z tradycyjnego
sprzęgła elastycznego, zarówno w połączeniu z magnetycznym
sprzęgłem napędowym.

Temperatura
otoczenia Min / Max
Zakres lepkości
Zakres wydajności

-25°C (CS) e -40°C (LTCS) , wyłącznie
przechowywanie / 60°C *
od 10 do 1500 cSt *
od 10 do 5400 lpm (od 0,6 do 324 m3/h;
od 2,7 do 1426,6 GPM) *

Ciśnienie ssania

max 10 bar (146 psi) *

Ciśnienie tłoczenia

max 30 bar (436 psi) *

Temperatura
medium

od 0 do 70 °C; max 120 °C *

Temperatura otoczenia Min
/ Max
Zakres lepkości
Zakres wydajności
Ciśnienie ssania
Ciśnienie tłoczenia
Temperatura medium

-25°C (CS) e -40°C (LTCS) , wyłącznie
przechowywanie / 60°C *
od 1,2 do 5000 cSt *
od 0 do 41 lpm (od 0 do 2,46 m3/h; od 0 do 10,9
GPM) *
od -0,5 do 10 bar (da -8 a 146 psi) *
max 40 bar (581 psi) *
od 0 do 150 °C *
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PCXA

PAO
Potrójna pompa śrubowa,
nadaje się do różnego
rodzaju
płynów,
bez
akceptowalnych
zanieczyszczeń,
zgodne
z API 676 IIIED.

Temperatura otoczenia -25°C (CS) e -40°C (LTCS) , wyłącznie
Min / Max
przechowywanie / 60°C *
Zakres lepkości

od 10 do 1500 cSt *

Zakres wydajności

od 10 do 5400 lpm (od 0,6 do 324 m3/h;
od 2,7 do 1426,6 GPM) *

Ciśnienie ssania

max 10 bar (146 psi) *

Ciśnienie tłoczenia

max 30 bar (436 psi) *

Temperatura medium

od 0 do 70 °C; max 120 °C *

PCXO

Potrójna pompa śrubowa, nadaje
się do różnego rodzaju płynów,
samo
smarowalne
łożysko
kulkowe, bez zanieczyszczeń,
zgodne z API 676 IIIED

Temperatura otoczenia
Min / Max

-25°C (CS) e -40°C (LTCS) , wyłącznie
przechowywanie / 60°C *

Zakres lepkości

od 10 do 1500 cSt *

Zakres wydajności

od 10 do 5400 lpm (od 0,6 do 324 m3/h;
od 2,7 do 1426,6 GPM) *

Ciśnienie ssania

max 10 bar (146 psi) *

Ciśnienie tłoczenia

max 30 bar (436 psi) *

Temperatura medium

od 0 do 70 °C; max 120 °C *

PCXV
Trójśrubowa pompa, nadaje
się do różnego rodzaju
płynów,
samosmarujące
łożyska
kulkowe,
bez
zanieczyszczeń, zgodny z API
676 IIED.

Temperatura otoczenia
Min / Max
Zakres lepkości
Zakres wydajności

-25°C (CS) e -40°C (LTCS) , wyłącznie
przechowywanie / 60°C *
od 10 do 1500 cSt *
od 10 do 5400 lpm (od 0,6 do 324 m3/h;
od 2,7 do 1426,6 GPM) *

Ciśnienie ssania

max 10 bar (146 psi) *

Ciśnienie tłoczenia

max 30 bar (436 psi) *

Temperatura medium

od 0 do 70 °C; max 120 °C *

Potrójna pompa śrubowa, nadaje się do
różnego rodzaju płynów, tylko do
pionowego montażu pół zanurzeniowo,
bez zanieczyszczeń, zgodne z API 676
IIED.

Temperatura otoczenia
Min / Max
Zakres lepkości
Zakres wydajności

-25°C (CS) e -40°C (LTCS) , wyłącznie
przechowywanie / 60°C *
od 10 do 1500 cSt *
od 10 do 5400 lpm (od 0,6 do 324 m3/h;
od 2,7 do 1426,6 GPM) *

Ciśnienie ssania

max 10 bar (146 psi) *

Ciśnienie tłoczenia

max 30 bar (436 psi) *

Temperatura medium

od 0 do 70 °C; max 120 °C *
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PCXVA

PZD
Trójśrubowa pompa, nadaje się
do różnego rodzaju płynów, tylko
do pionowego montażu pół
zanurzono, bez zanieczyszczeń,
zgodne z API 676 IIED.

Temperatura otoczenia
Min / Max
Zakres lepkości
Zakres wydajności

-25°C (CS) e -40°C (LTCS) , wyłącznie
przechowywanie / 60°C *
od 10 do 1500 cSt *
od 10 do 5400 lpm (od 0,6 do 324
m3/h; od 2,7 do 1426,6 GPM) *

Ciśnienie ssania

max 10 bar (146 psi) *

Ciśnienie tłoczenia

max 30 bar (436 psi) *

Temperatura medium

od 0 do 70 °C; max 120 °C *

Pompy serii PZ, sama
konfiguracja w linii portów
i sferoidalnego
korpusu
żeliwa (UNI EN 1563:2011
EN-GJS-400), przepustowości
3
600m / h.
Pompa
jest
przeznaczona
do
opcji
montażu
w
pionie
i w poziomie.

Temperatura otoczenia
Min / Max
Zakres lepkości

-20°C (CS) e -40°C (LTCS) , wyłącznie
przechowywanie / 60°C *
od 1,2 do 5000 cSt *

Zakres wydajności

od 1400 do 10000 lpm (od 84 do 600
m3/h; od 369,9 do 2641,8 GPM) *

Ciśnienie ssania

od -0,5 do 10 bar (od -8 do 146 psi) *

Ciśnienie tłoczenia

max 16 bar (233 psi) *

Temperatura medium

od 0 do 150 °C *

Temperatura otoczenia
Min / Max

-25°C (CS) e -40°C (LTCS) , wyłącznie
przechowywanie / 60°C *

PDP
Podwójna
stacja
zazwyczaj stosowane do
kocioła
/
podajnik
systemów
zasilania
paliwem silników Diesla,
systemy
te
są
wyposażone w zawory
Zero przecieku zarówno
dopływu i odpływu, wkłady filtrów, zawór bezpieczeństwa
i kontroli systemów, aby zapobiec cofaniu zaworu paliwa
przez gotowość pompy. Jest możliwe równoczesne
stosowanie obu jednostek pompujących. Pompa używana
PHS w standardowej wersji, zarówno z tradycyjnym
sprzęgłem elastycznym, jak i w połączeniu z magnetycznym
sprzęgłem napędowym.

Zakres lepkości
Zakres wydajności
Ciśnienie ssania
Ciśnienie tłoczenia
Temperatura medium

od 1,2 do 5000 cSt *
od 0 do 200 lpm (od 0 do 12 m3/h;
od 0 do 52,9 GPM) *
od -0,5 do 10 bar (od -8 do 146 psi) *
max 16 bar (233 psi) *
od 0 do 150 °C *
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PDK

PHS

Nadaje się do olejów
hydraulicznych
i smarowych. Ciągłe
ciśnienie
pracy
(dostawy) do 16 bar
(około
230
psi)
Przepływ do 460 l /
min (ok. 123 USGPM)
Zintegrowany zawór
bezpieczeństwa
standardowe ustawienia 10 bar - ca. 142 psi (inne
ustawienie
dostępne
na
żądanie)

Pompa ta ma na celu
zapewnienie
pomocy
w rozwiązywaniu
problemów
Engine
Room.
Stworzona
z naciskiem na nowe regulacje
środowiskowe, zużycia paliwa
i emisji
spalin.
Technicznie
opracowana, aby przedłużyć czas
między kolejnymi konserwacjami
pracy z zupełnie różnymi cechami płynów, oraz lepkość
z LSMGO do HFO. Konfiguracja dostępna z magnetycznym
sprzęgłem napędowym.

Temperatura
otoczenia Min / Max
Zakres lepkości
Zakres wydajności
Ciśnienie ssania
Ciśnienie tłoczenia
Temperatura medium

-5°C (CS) e -40°C (LTCS) , wyłącznie
przechowywanie / 60°C *
od 20 do 500 cSt *
od 80 do 460 lpm (od 4,8 do 27,6 m3/h;
od 21,2 do 121,6 GPM) *
max 2 bar (30 psi) *
max 16 bar (233 psi) *
od 0 do 100 °C *

Temperatura otoczenia
Min / Max
Zakres lepkości

-25°C (CS) e -40°C (LTCS) , wyłącznie
przechowywanie / 60°C *
od 1,2 do 5000 cSt *

Zakres wydajności

od 6 do 200 lpm
(od 0,36 do 12 m3/h; od 1,6 do 52,9
GPM) *

Ciśnienie ssania

od -0,5 do 10 bar (od -8 do 146 psi) *

Ciśnienie tłoczenia
Temperatura medium

max 16 bar (233 psi) *
od 0 do 150°C *

PWO-PO

PQJ

Używane w niskich lepkościach,
takich jak płyny i oleje lekkie
LSMGO gazy o lepkości od
1.2cSt do 10/15 cSt stosowane
z aplikacjami do 40 bar ciśnienia
3
i
560l/min
(33.6m /h)
przepływu. Samozasysająca pompa wysokiej mocy
i przepustowości do pracy z małą lepkością sprawiają, że
bardzo dobrze pracują w tych zastosowaniach, w których
smar w płynie nie jest jedną z głównych cech.

Nadaje się do olejów hydraulicznych
i smarowych. Ciągłe ciśnienie pracy
(dostawy) do 10 bar (około 140 psi).
Przepływ do 38 l / min (ok. 10
USGPM).
Zintegrowany
zawór
bezpieczeństwa - standard 5 bar - ca.
71 psi (zawór regulowany także
z pracą pompy). Wał drążony wersja z normą IEC silnika
elektrycznego 071 formularza B14 lub B34. Pompa dostępna
w wersji z obudową i dzwonem sprzęgła IEC dla Silnika 080 lub
090 wału.

Temperatura otoczenia
Min / Max
Zakres lepkości
Zakres wydajności
Ciśnienie ssania
Ciśnienie tłoczenia
Temperatura medium

-25°C (CS) e -40°C (LTCS) , wyłącznie
przechowywanie / 60°C *
od 1 do 400 cSt *
od 10 do 650 lpm
(od 0,6 do 39 m3/h; od 2,7 do 171,8 GPM) *
od -0,5 do 10 bar (da -8 a 146 psi) *
max 100 bar (1451 psi) *
od 0 do 100°C *

Temperatura otoczenia
Min / Max
Zakres lepkości
Zakres wydajności
Ciśnienie ssania
Ciśnienie tłoczenia
Temperatura medium

-5°C (CS) e -40°C (LTCS) , wyłącznie
przechowywanie / 60°C *
od 10 do 5000 cSt *
od 3 do 38 lpm (od 0,18 do 2,28 m3/h;
od 0,8 do 10,1 GPM) *
od -0,2 do 1 bar (da -3 a 15 psi) *
max 10 bar (146 psi) *
od 0 do 100 °C *
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POF PWOF

Temperatura otoczenia
Min / Max
Zakres lepkości
Zakres wydajności
Ciśnienie ssania
Ciśnienie tłoczenia
Temperatura medium

PXC

-20°C (CS) e -40°C (LTCS) , wyłącznie
przechowywanie / 60°C *
od 10 do 5000 cSt *
od 10 do 5400 lpm (od 0,6 do 324 m3/h;
od 2,7 do 1426,6 GPM) *
od -0,5 do 10 bar (od -8 do 146 psi) *
max 30 bar (436 psi) *
od 0 do 120 °C *

Obudowa pompy ze stali
węglowej. Nadaje się do
olejów
hydraulicznych
i smarowych.
Ciągłe
ciśnienie pracy (dostawy)
do 30 bar (około 430 psi)
przy 2900 obrotach na
minutę (Przepływ> 700 l / min - ok. 190 USGPM:. Ok.:
max 16 bar / 230 psi ok..). Przepływ do 800 l / min (ok.
215 USGPM). Wersje z osiowym lub promieniowym
otworem wlotowym. Wersje dla wysokiego ciśnienia po
stronie ssącej. ATEX Zone 2 pompy.
Temperatura otoczenia
Min / Max
Zakres
lepkości
Zakres wydajności
Ciśnienie ssania
Ciśnienie tłoczenia
Temperatura medium

PXF

Zakres wydajności
Ciśnienie ssania
Ciśnienie tłoczenia
Temperatura medium

max 30 bar (436 psi) *
od 0 do 70 °C; max 120 °C *

Trójśrubowa pompa, nadaje się do
różnego rodzaju płynów, tylko do
pionowego
montażu
pół
zanurzoniowa, bez zanieczyszczeń.

Temperatura otoczenia
Min / Max
Zakres lepkości

Zakres lepkości

od 10 do 5400 lpm (od 0,6 do 324 m3/h;
od
2,710
dobar
1426,6
max
(146GPM)
psi) * *

PXV

Pompa
zazwyczaj
proponowana do systemów
smarowania,
zoptymalizowanych do pracy
w bardzo ciężkich warunkach
pracy
i
środowisku.
Temperatury płynu (min.) i lepkości wyjściowej (wysokiej),
pochodzące bezpośrednio z wieloletnim doświadczeniem
w dziedzinach, takich jak elektrownie wiatrowe i przekładnie
układów smarowania, do układów smarowania Thruster
statków i platform.

Temperatura otoczenia
Min / Max

-25°C (CS) e -40°C (LTCS) , wyłącznie
przechowywanie
60°C
od 10 do 1500 /cSt
* *

-20°C (CS) e -40°C (LTCS) , wyłącznie
przechowywanie / 60°C *
od 10 do 5000 cSt *
od 10 do 5400 lpm (od 0,6 do 324 m3/h; od
2,7 do 1426,6 GPM) *

Zakres wydajności

-25°C (CS) e -40°C (LTCS) , wyłącznie
przechowywanie / 60°C *
od 10 do 1500 cSt *
od 10 do 5400 lpm (od 0,6 do 324 m3/h;
od 2,7 do 1426,6 GPM) *

Ciśnienie ssania

max 10 bar (146 psi) *

Ciśnienie tłoczenia

max 30 bar (436 psi) *

Temperatura medium

od 0 do 70 °C; max 120 °C *

od -0,5 do 10 bar (od -8 do 146 psi) *
max 30 bar (436 psi) *
od 0 do 120 °C *
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PZ

PAVE

Koncepcja
solidnej
i wytrzymałej
pompy
pochodzi z wersji na
przemysł
ciężki
i zoptymalizowany
do
przesyłania
cieczy
o lepkości i właściwości
zupełnie
różnych
od
LSMGO do HFO, pompa
posiada także szeroko stosowane w systemach układu
smarowania silników wysokoprężnych, skrzyń biegów i na
dziobie. Zbiorniki dostępne z żeliwa szarego (EN-GJL-250 EN
1561:2011), Żeliwo szare (EN 1563:2011 EN-GJS-400).

Pompy śrubowe PAVE zostały zaprojektowane specjalnie do
stosowania w oleju zanurzeniowym do uruchomienia.

Temperatura otoczenia
Min / Max
Zakres lepkości
Zakres wydajności
Ciśnienie ssania
Ciśnienie tłoczenia
Temperatura medium

-20°C (CS) e -40°C (LTCS) , wyłącznie
przechowywanie / 60°C *
od 1,2 do 5000 cSt *
od 20 do 5400 lpm
(od 1,2 do 324 m3/h; od 5,3 do 1426,6
GPM) *
od -0,5 a 10 bar (od -8 do 146 psi) *

od 3 do 75 lt
(od 0,8 do 20 USGPM) *

Zakres wydajności
Ciśnienie ssania
Ciśnienie tłoczenia
lepkość kinematyczna

continui*
do75 bar (1087psi) ciągła, 120 bar (1740psi)
szczyt w 2900 rev / min *
od 10 do 400 cSt (od 60 do 200 SSU) *

Temperatura
użytkowania

od 0 do 120° C (od 32 do 148° F)

Regime di Driving

od 750 do 3600 giri/min

Średni poziom hałasu
Zalecana filtracja

Od 56db(A) do 2900 giri/min
60 micron max in aspirazione (inqinante
non abrasivo)

max 16 bar (233 psi) *
od 0 do 150 °C *

Pompa śrubowa wrzecionowa HVP, HVP,
LVP, PVP
Pompa
wrzecionowa
należy do grupy pomp
objętościowych.
Główne
elementy
robocze pompy są trzy:
śruby
(śrubowe)
wrzeciona (z profilu)
oraz specjalny pokrowiec (obudowa). Pompy wrzecionowe
można porównać z przekładnią, która ma dużą długość śruby
z zębami lub pompy tłokowej, które posiadają nieskończoną
liczbę tłoków. Pompy są w realizacji poziomej i pionowej
z odpowiednimi kołnierzami montażu w pozycji poziomej lub
pionowej. Wrzeciono robocze jest całkowicie hydraulicznie.
Płyn porusza się osiowo bez turbulencji i mieszania, który
umożliwia pompowanie wielu lepkich płynów bez tworzenia
piany.

Dane techniczne:
Pojemność: 2, 5-4200 l / m
Lepkość: 12-800 cSt
Ciśnienie: do 80 bar
temperatura:
Żeliwne do 180 ° C
Hutniczy do 260 ° C
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Pompy Śrubowe Seria Impact

Pompy Śrubowe Seria Compact

Seria pomp Impact to proste i ekonomiczne rozwiązanie Seria pomp wyróżniających się konstrukcją zorientowaną
na
potrzeby
przemysłu
spożywczego
oraz na zastosowanie w aplikacjach stawiających wysokie
wymogi higieniczności, jednocześnie wymagając
kosmetycznego.
kompaktowych rozmiarów urządzenia.
Maksymalna wydajność

23,5 m3/h

Maksymalne ciśnienie

12 bar

Maksymalna wydajność

16000 l/h

Maksymalna temperatura do pracy ciągłej

80° C

Maksymalne ciśnienie

4 bar

Maksymalna temperatura
do pracy ciągłej

80° C

Maksymalna temperatura
sterylizacji

140° C

Wydajność na 1 obrót rotora

od 1,268 do 170 cm3

Prędkość obrotowa wału

od 250 do 1600 obr/min

Pompy Śrubowe Seria H

Pompy Śrubowe Seria Eco

Seria Eco to efektywne i ekonomiczne rozwiązanie na
Konstrukcja pomp serii H stanowi idealną harmonię
potrzeby zarówno aplikacji ekologicznych jak
pomiędzy długością śruby, a jej kształtem. Pompy
i przemysłowych. Pompy dostępne są w wersji
zostały specjalnie zaprojektowane do użycia tam, gdzie
kompaktowej – seria MF oraz z reduktorem obrotów –
wymagana jest idealna higiena.
seria M.

Maksymalna wydajność

40 m3/h

Maksymalne ciśnienie

24 bar

Maksymalna temperatura do pracy ciągłej

90° C

Maksymalna temperatura sterylizacji

140° C

Wydajność na 1 obrót rotora

0,048 l- 2,048l

Maksymalna wielkość tłoczonych w
zawiesinie cząstek stałych

do 40 mm
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Pompy Śrubowe Seria GBB

Pompa Śrubowa Dozująca ADP

Seria pomp stworzonych z myślą o wykorzystaniu
w oczyszczalniach ścieków. Pompy te są standardowo
wyposażone w śrubę podającą lub łamacz brzegowy
i zespół zapobiegający kawitacji, który umożliwia
przetłaczanie skoncentrowanych osadów.

Pompy Śrubowe Seria IVA

Dane techniczne:
Wydajność

do

10

l/min

Temperatura medium
Ciśnienie tłoczenia pompy

do
do

150
12

°C
bar

Pompa Śrubowa Dozująca ADBP

Seria pomp wyposażonych w śrubę podającą. Ich
specjalna konstrukcja pozwala na tłoczenie mediów
niejednorodnych oraz o wysokiej lepkości (do 1000000
cP)
Maksymalna wydajność
Maksymalne ciśnienie
Maksymalna temperatura
dla pracy ciągłej

300 m3/h
45 bar (do 200 bar na
zamówienie)
110° C

Pompy Śrubowe Seria I

Dane techniczne:
Wydajność
Temperatura medium

do
do

10
100

l/min
°C

Ciśnienie tłoczenia pompy
Końcowe ciśnienie pompy

do
do

12
12

bar
bar

Lepkość

do

20000 mPas

Pompa Śrubowa ANP

Seria
uniwersalnych
pomp
śrubowych
do
wszechstronnego zastosowania w niemal wszystkich
gałęziach przemysłu. Pompy charakteryzującą się
trwałością i niezawodnością. Pompy dostępne głównie
w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

Dane techniczne:
Wydajność
Temperatura medium

do
do

42
150

l/min
°C

Ciśnienie tłoczenia pompy
Końcowe ciśnienie pompy

do
do

12
16

bar
bar

Maksymalna wydajność

500 m3/h

Lepkość

do 20000 mPas

Maksymalne ciśnienie

45 bar (do 200bar na
zamówienie)

Maksymalna temperatura dla
pracy ciągłej

110° C
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Pompa Śrubowa ANBP

Pompa Śrubowa AE.H-ID

Dane techniczne:
Wydajność
Temperatura medium
Ciśnienie tłoczenia pompy

do
do
do

42
100
12

l/min
°C
bar

Końcowe ciśnienie pompy

do

16

bar

Lepkość

do

20000 mPas

Dane techniczne:
Wydajność
Temperatura medium

do 2900 l/min
do 150 °C

Ciśnienie tłoczenia pompy
Końcowe ciśnienie pompy

do
do

Lepkość

do 270000 mPas

Pompa Śrubowa AE.E-ID

24
25

bar
bar

Pompa Śrubowa AEB.E-IE

Dane techniczne:
Dane techniczne:
Wydajność
Temperatura medium

do
do

2900
100

bar

Ciśnienie tłoczenia pompy
Końcowe ciśnienie pompy

do
do

6
16

mPas

Lepkość

do

Wydajność

do

7500

l/min

Temperatura medium

do

150

°C

Ciśnienie tłoczenia pompy

do

10

bar

Końcowe ciśnienie pompy

do

16

Lepkość

do

300000

Pompa Śrubowa AE.N-ID

l/min
°C
bar
bar

300000 mPas

Pompa Śrubowa AEB.N-IE

Dane techniczne:
Wydajność

do

4850

Temperatura medium
Ciśnienie tłoczenia pompy

do
do

150
16(25)

l/min
°C
bar

Końcowe ciśnienie pompy

do

16(24)

bar

Lepkość

do

270000

mPas

Dane techniczne:
Wydajność
Temperatura medium
Ciśnienie tłoczenia pompy

do
do
do

Końcowe ciśnienie pompy
Lepkość

do
do

1850
100
12

l/min
°C
bar

16
bar
270000 mPas
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Pompa Śrubowa SNZP

Pompa Śrubowa AEB4H-IE

Dane techniczne:

Dane techniczne:
Wydajność

do

200

l/min

Temperatura medium

do

100

°C

Ciśnienie tłoczenia pompy

do

24

bar

Końcowe ciśnienie pompy

do

25

bar

Lepkość

do

270000

Wydajność

do

750

l/min

Temperatura medium

do

100

°C

Ciśnienie tłoczenia pompy

do

12

bar

Końcowe ciśnienie pompy

do

13

bar

Lepkość

do

1000000

mPas

mPas

Pompa Śrubowa TECFLOW

Pompa Śrubowa SNZBP

Dane techniczne:
Wydajność
Temperatura medium

do
do

2700
40

l/min
°C

Ciśnienie tłoczenia pompy
Końcowe ciśnienie pompy
Lepkość

do
do
do

4
16
200000

bar
bar
mPas

Dane techniczne:
Wydajność

do

750

l/min

Temperatura medium
Ciśnienie tłoczenia pompy
Końcowe ciśnienie pompy

do
do
do

100
12
13

°C
bar
bar

Lepkość

do

1000000

Pompa Śrubowa SEZP

mPas

Pompa Śrubowa AE.N-RG

Dane techniczne:

Dane techniczne:
Wydajność

do

350

l/min

Temperatura medium

do

150

°C

Ciśnienie tłoczenia pompy

do

10

bar

Końcowe ciśnienie pompy

do

10

bar

Lepkość

do

Wydajność

do

500

l/min

Temperatura medium
Ciśnienie tłoczenia pompy
Końcowe ciśnienie pompy

do
do
do

150
20
25

°C
bar
bar

Lepkość

do

1000000

mPas

1000000 mPas
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Pompa Śrubowa AFP

Pompa Śrubowa ACNP

Dane techniczne:
Wydajność

do

47

l/min

Temperatura medium

do

45

°C

Ciśnienie tłoczenia pompy

do

6

bar

Końcowe ciśnienie pompy

do

6

bar

Lepkość

do 50000 mPas

Dane techniczne:
Wydajność

do

480

l/min

Temperatura medium

do

130

°C

Ciśnienie tłoczenia pompy
Końcowe ciśnienie pompy

do
do

12
12

bar
bar

Lepkość

do

150000

Pompa Śrubowa SEFBP

mPas

Pompa Śrubowa ACNBP

Dane techniczne:
Wydajność
Temperatura medium

do
do
Ciśnienie tłoczenia pompy do
Końcowe ciśnienie pompy do
Lepkość
do

670
100

l/min
°C

6

bar

10

bar

Dane techniczne:

150000 mPas

Wydajność
Temperatura medium

do
do

480
100

l/min
°C

Ciśnienie tłoczenia pompy
Końcowe ciśnienie pompy
Lepkość

do
do
do

12
12
150000

bar
bar
mPas

Pompa Śrubowa SETP

Pompa Śrubowa SSP

Dane techniczne:
Wydajność
Temperatura medium

do
do

2350
150

l/min
°C

Ciśnienie tłoczenia pompy do

10

bar

Końcowe ciśnienie pompy do

10

bar

Lepkość

300000

mPas

do

Pompa Śrubowa SETBP

Dane techniczne:
Wydajność
Temperatura medium

do
do

800
100

l/min
°C

Ciśnienie tłoczenia pompy
Końcowe ciśnienie pompy

do
do

12
12

bar
bar

Lepkość

do

150000 mPas

Pompa Śrubowa SSBP

Dane techniczne:
Wydajność
Temperatura medium

do
do
Ciśnienie tłoczenia pompy do
Końcowe ciśnienie pompy do
Lepkość
do

670
100

l/min
°C

10

bar

10

bar

150000 mPas

Dane techniczne:
Wydajność
Temperatura medium
Ciśnienie tłoczenia pompy
Końcowe ciśnienie pompy
Lepkość

800
100
12

l/min
°C
bar

12
bar
150000 mPas
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Pompa Śrubowa ASP

Pompa Śrubowa VPS

Dane techniczne:
Wydajność
Temperatura medium

do
do

42
150

l/min
°C

Ciśnienie tłoczenia pompy

do

12

bar

Końcowe ciśnienie pompy

do

12

bar

Lepkość

do

20000

mPas

Pompa Śrubowa ASBP

Krótkie przyłącza (połączenie pompy z napędem),
zwarta oraz kompaktowa konstrukcja. Wygodna
konserwacja poprzez wałek wtykowy. Ekonomiczna
konstrukcja. Brak osłony łożyska, elastycznego sprzęgła
oraz płyty fundamentowej. Natężenie przepływu: 50 l/h
- 500 m³/h przy ciśnieniu do 48 bar.

Pompa Śrubowa VPR

Dane techniczne:
Wydajność
Temperatura medium
Ciśnienie tłoczenia pompy

do
do
do

42
100
12

l/min
°C
bar

Końcowe ciśnienie pompy

do

12

bar

Lepkość

do

20000

mPas

Pompa Śrubowa SMP2

Dane techniczne:
Wydajność

do

92

l/min

Temperatura medium
Ciśnienie tłoczenia pompy

do
do

60
6

°C
bar

Końcowe ciśnienie pompy
Lepkość

do
do

6
11500

bar
mPas

Zakres natężenia przepływu: 50 l/h - 300 m³/h, ciśnienie
do 36 bar. Głowica pompy z wyprowadzonym wałkiem
lub podłączenie z napędem na krótko. Śruba podająca
przystosowana do pompowanego medium. Długość leja
zasypowego
przystosowana
do
warunków
aplikacyjnych. Kwadratowy lej z otworami kontrolnymi
po obu stronach. Kruszarka mostkowa z dwoma
obracającymi się łopatkami wałka oraz z wydzielonym
napędem.

Pompa Śrubowa VPH

Pompy śrubowe Verderpro VPH zostały specjalnie
zaprojektowane dla potrzeb przemysłu spożywczego,
farmaceutycznego, kosmetycznego oraz chemicznego.
Proces czyszczenia pomp jest zgodny z wytycznymi CIP
oraz SIP. Urządzenia w pełni spełniają restrykcyjne
wymagania w zakresie higieny oraz procedur czyszczenia
i sterylizacji zgodnie z normą 3A oraz EHEDG. Zakres
natężenia przepływu: 30 l/h – 130 m³/h, przy ciśnieniu do
24 bar.
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Pompa Śrubowa VPD

Pompa Śrubowa KIBER KS

Seria pomp dozujących Verderpro VPD znajduje
zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu Charakterystyka Pracy:
spożywczego, szczególnie, gdy wymagane są niewielkie
dozy. Pompy pracują bezpulsacyjnie, dozując media
o niskiej i wysokiej lepkości, z zawartością lub bez
zawartości cząstek stałych, również o właściwościach
agresywnych chemicznie. Dokładność dozowania jest
<1%. Modułowa konstrukcja pompy zapewnia
wymienność takich elementów pompy rotor i stator.

Pompa Śrubowa VPI
Cztery
warianty
konstrukcyjne
pompy:
dźwigowe podwieszenie, mocowanie ścienne
oraz łącze włazowe (powyżej lub poniżej).
Natężenie przepływu: 50 l/h - 250m³/h,
ciśnienie do 12 bar. Głębokość zanurzenia
wynosi w przybliżeniu 6 metrów.

Pompa Śrubowa VPM

Seria Verderpro VPM składa się z dwóch modeli
o strumieniu przepływu od 2 do 150 m3/h. Konstrukcja
zasobnika umożliwia wyjątkowo nieskomplikowaną
wymianę jednostki tnącej. Urządzenie może być
podłączone bezpośrednio lub wbudowane w trzech
różnych wariantach podawania mediów. Redukcja
rozmiaru dzięki zastosowaniu różnych typów płyt
tnących. Dwa duże otwory
czyszczące
ze
zintegrowanym oddzielaczem kamieni.

Pompa samozasysająca higieniczna, potrafi nabierać
produkt z wysokości do 7 metrów. Ten typ pomp jest
w stanie transportować medium o wysokiej jak i niskiej
lepkości, a także ciecze zawierające cząstki stałe. Pompy
idealnie nadają się do transportu: olei, koncentratów,
wina i innych typów napojów, dżemów, pasztetów,
serów produktów kosmetycznych. Reakcja tarcia, która
pojawia się pomiędzy wirnikiem a stojanem tworzy
podciśnienie na wlocie pompy, powodując wpłyniecie
produktu do wewnętrza pompy.
Pompa Śrubowa MAE

Pompa Śrubowa MAN
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Pompa Śrubowa N

Pompa Śrubowa MIE

Pompa Śrubowa MIN
Przepływ |30 l/h-500 m³/h| 0132 USGPM-2.200
USGPM
Ciśnienie | do 48 bar|720 PSI
Pompa Śrubowa MCE

Pompa Śrubowa T
Pompa Śrubowa MCN

Pompa Śrubowa
MCRE

Pompa Śrubowa
MCRN

Przepływ |50 l/h - 500 m³/h|0220 USGPM-2.200
USGPM
Ciśnienie |do 36 bar|540 PSI

Pompa Śrubowa D

Pompa Śrubowa
MC2R

Przepływ |0,2 l/h-1.000 l/h|
0053 USGPH-264 USGPH
Ciśnienie |do 24 bar|360 PSI

Pompa Śrubowa
MC2C–AC2C
Pompy ślimakowe stosowane są w różnych gałęziach
przemysłu, szczególnie wszędzie tam, gdzie mamy do
czynienia z mediami o dużej zawartości technologicznych
substancji stałych lub zabrudzeń. Media takie występują
w instalacjach ochrony środowiska - oczyszczalniach
ścieków,
przemyśle
chemicznym,
papierniczym,
spożywczym, petrochemicznym i innych.

Pompa Śrubowa CS

Przepływ |30 l/h-130 m³/h|
0132 USGPM-572 USGPM
Ciśnienie |do 24 bar|360 PSI
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Pompa Śrubowa E

Przepływ | 30 l/h-300 m³/h|
0132 USGPM-1.320 USGPM
Ciśnienie |do 12 bar|180 PSI

Pompa Śrubowa W

Przepływ |do 10m ³/h|44 USGPM
Ciśnienie |do 4 bar|60 PSI

Pompa Śrubowa M

Natężenie przepływu |2 m³/h-150 m³/h|
8,8 USGPM-660 USGPM
Charakterystyka Pracy:

Pompa Śrubowa PX

Seria PX to pompy średnio i niskociśnieniowe stosowane
w systemach smarowania, dzięki kołnierzom ssania
(dostępne wersje osiowe i promieniowe) oraz
wbudowany zawór upustowy (100% przepływu medium
przy największej prędkości i maksymalnej lepkości).
Pompa serii PX spełnia wymagania większości systemów
smarowania.

Pompa Śrubowa PCX

Seria PCX jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na rynku
na pompy dla wymagających niskich jak i średnich ciśnień
systemu smarowania w standardzie API676 II ed. Seria ta
posiada płaszcz (standard stal węglowa, inne materiały
na życzenie) oraz przyłącza ANSI IN / OUT (DIN na
życzenie).

Pompa Śrubowa PZ

Seria PZ to produkt w zakresie dużych natężeń
przepływu oraz niskim ciśnieniu dla układów
smarowania.
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Pompa Śrubowa PDA

Pompa Śrubowa PO6

Seria PDA powstała na zapotrzebowanie rynku na
niezawodne i ciche pompy o niskim, średnim natężeniu.
Niski poziom hałasu daje większe korzyści, uznanie
wśród segmentów rynku, gdzie dominują podobne
pompy.

Seria P06 są to pompy trójśrubowe przeznaczone do pracy
z płynami chłodzącymi dla obrabiarek pod wysokim
ciśnieniem. Pompa cechuje się samozapylaniem oraz niskim
poziomem hałasu. Ciągła praca pomy przy 100 barach (1450
PSI) z emulsjami na bazie wody.

Pompa Śrubowa PDK

Seria PDK to nic jak uzupełnienie serii PDA. Te pompy
posiadają wszystkie cechy pomp trójśrubowych
w dobrej cenie, ale bez kompromisu w kwestii jakości.
Stosowane w układach łożysk kulkowych przy
filtrowaniu i recyrkulacji.

Pompa Śrubowa PA

Posiada konstrukcję trójśrubową, jakość, staranny
montaż, z wykorzystaniem komponentów, powoduje
wysoką trwałość i niezawodność. Stosowana najczęściej
tam gdzie przestrzeń ma znaczenie.

Pompa Śrubowa PO4

Seria PO4 idealnie nadaje się w chłodnictwie i urządzeniach
chłodniczych. Dzięki pośrednim kołnierzom mocującym
w instalacji (pionowej i głębinowej) pompę możemy
przymocować zarówno w rurociągu dostawy i bloku zaworu.

Pompa Śrubowa PGA4

Seria PGA4 charakteryzuje się wysoką wydajnością
i niezawodnością, a także niskim poziomem hałasu, oraz
niskim poziomem pulsacji. Idealnie nadaje się do wszystkich
aplikacji dla chłodzenia pod wysokim ciśnieniem
w obrabiarkach.
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Pompa Śrubowa PQJ

Trzy śruby pompy PQJ Seria wyróżnić można, jako model
o najmniejszej wielkości przepływu. Seria PQJ
w większości wykorzystywana w chłodzeniu w trybie
off-line i systemów filtracji a także w małych
jednostkach smarnych.

Pompa Śrubowa NEMO® BO

Pompa NEMO ® BO jest dostępna.
* W różnych rozmiarach dla przepływu do 200 m³/h
* Dla różnicy ciśnień do 12 bar

Pompa Śrubowa NEMO® SO

NEMO ® SO jest dostępna
* W różnych rozmiarach dla przepływu do 200 m3/h
* Dla różnicy ciśnień do 12 bar

Pompa Śrubowa NEMO® BF

NEMO ® BF jest dostępna:
* W różnych rozmiarach dla przepływu do 200 m3/h
* Dla różnicy ciśnień do 48 bar

Pompa Śrubowa NEMO® C.Pro

* wydajność 0.1 to 1000 L/h
* ciśnienie to 15 bar
* temp. otoczenia 0°C to 40°C
* precyzja dozowania +/-1%

Pompa Śrubowa NEMO® Mini BH

NEMO ® Mini BH higieniczne pompa jest dostępna...
* W różnych rozmiarach dla przepływu od 0,1 do 500 l/h
* Dla różnicy ciśnień do 36 bar

Pompa Śrubowa NEMO® BY

NEMO ® BY jest dostępna...
* W różnych rozmiarach dla przepływu do 400 m³/h
* Dla różnicy ciśnień do 24 bar

Pompa Śrubowa NEMO® SY

NEMO ® SY jest dostępna...
* W różnych rozmiarach dla przepływu do 500 m3/h
* Dla różnicy ciśnień do 48 bar
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Pompa Śrubowa NEMO® CY M.Champ

Pompa Śrubowa NEMO® SH

NEMO ® SH higieniczna pompa jest dostępna...
* W różnych rozmiarach dla przepływu do 140 m3/h
* Dla różnicy ciśnień do 24 bar
NEMO ® CY M. Champ ® jest dostępny...
* W różnych rozmiarach dla przepływu do 85 m3/h
* Dla różnicy ciśnień do 6 bar

Pompa Śrubowa NEMO® BH

NEMO ® BH higieniczna pompa jest dostępna...
* W różnych rozmiarach dla przepływu do 140 m3/h
* Dla różnicy ciśnień do 24 bar

Pompa Śrubowa NEMO® BT
NEMO ® BT pompa jest dostępny w...
* Chromowo-niklowej stali
* Duplex i super-duplex stali
* Hastelloy
* Tytanu
* Specjalnych materiałów
* Pojemnościach od kilku ml/h do 140 m³/h
* Ciśnień do 24 bar w standardowym
formularzu
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CZĘŚCI ZAMIENNE DO POMP
Współpracujemy z producentami pomp i części zamiennych do pomp śrubowych takich firm:
 Netzsch
 Seepex
 PCM
Oferujemy również Państwu:
 Statory
 Rotory
 I inne części obrotowe
Wszystkie części są produkowane w Niemczech przez wykwalifikowanych inżynierów, w bardzo przystępnych cenach. Wszystkie
oferowane przez nas produkty pochodzą z najlepszych materiałów.
Oferujemy Państwu szeroki wybór specjalnie robionych na zamówienie części obrotowych dopasowanych do Państwa
oczekiwań.
Zapewniamy przystępny termin dostawy naszych części zamiennych, a przy tym samym zapewniamy gwarancję taką samą
jak producent.
Oferujemy:
Staroty wykonane z: NBR (Perbunan), CB (Buna), NR, EPDM, NBR-light, EPDM-light, CSM i FKM.
Rotory wykonane ze: stali utwardzanej 1.2436 (utwardzana stal narzędziowa), stali nierdzewnej 1.4571, chromowanej stali
nierdzewnej 1.4571, i innych materiałów
Wszystkie inne części obrotowe są wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 lub 1.4571
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