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Pompalar
Santrifüj Pompalar
Hyginox Santrifüj Pompalar
Hyginox SE santrifüj pompalar paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir. Bu pompa hijyenik bir dizayna
sahiptir. Bu pompanın kolaylıkla montajı ve demontajı
sağlandığından temizlik uygulamaları için uygundur.
Hyginox SE santrifüj pompalar süt, su ve meyve suyu
gibi ürünlerin transferinde ideal bir çözüm sunar.

Hyginox Centrifugal Pumps
The Hyginox SE pump is a centrifugal pump manifactured in stainless steel . This
pump has sanitary design. Easy disassembly and assembly is done so this pump is
suitable for cleaning applications . The pump is ideal for the transfer of products
like milk, water, juice etc.

Santrifüj Pompalar
Estampinox EFI Santrifüj Pompalar
Estampinox EFI santrifüj pompalar paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Bu pompalar su ve benzeri diğer
likitlerin transferini sağlar. EFI pompalar gıda proseslerinde, kimya, ilaç ve şarap endüstrisindeki
ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmıştır.

Estampinox EFI Centrifugal Pumps
The Estampinox EFI pump is a stainless steel centrifugal pump for the transfer
of water and other liquids. It is designed to cater for the needs of auxiliary
services in the food-processing, chemical, pharmaceutical and wine-making
industries.

Santrifüj Pompalar
Prolac HCP Santrifüj Pompalar
Malzeme seçimi ve dizaynı sayesinde Prolac HCP ;
yüksek hijyen gerektiren uygulamalarda malzemeleri
yormadan transfer edebilir. Kimyasal maddelere karşı
direnci yüksektir. Bu pompalar genellikle süt, içecek,
ilaç ve kozmetik endüstrisinde kullanılır.

Prolac HCP Centrifugal Pumps
Due to the choice of materials and its design, PROLAC HCP is appropriate for
applications requiring a high level of hygiene, gentle handling of the product
and resistance to chemical agents. It is particularly suitable as main process
pump in the dairy, beverage, pharmaceutical and cosmetic industries.
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Yüksek Kapasiteli San. Pompalar
DIN- Food Santrifüj Pompalar
DIN-FOOD; hijyenik yüksek kapasiteli santrifüj
pompalardır. Bu pompalar genellikle tekstil, gıda, süt,
içecek, kimya ve kozmetik endüstrisinde kullanılır.
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DIN-Food Centrifugal Pumps
The DIN-FOOD pump is a hygienic high capacity centrifugal pump. It can be used
in the textile industry, food, dairy, beverage, chemical, pharmaceutical, cosmetic
industries etc.

Esnek Pervaneli Pompalar
SFP Esnek Pervaneli Pompalar
SFP pompalar; kendinden emiş özelliğine sahip, esnek
pervaneli pompalardır. Bu pompa ayran, süt, tereyağı,
krema, yoğurt, bal, reçel, meyve suyu, ketçap gibi ürünleri zarar vermeden transfer edebilir.

SFP Flexible Impeller Pumps
The SFP pump is a flexible impeller pump. Due to the design, these pumps are
self-priming. The main applications are transfer of dairy products, jam, marmalade,
edible oils, wine,ketchup, concentrates and beverages in general.

Havalı Diyafram Pompalar
Dellmeco Diyafram Pompa
Paslanmaz çelik, teflon, alüminyum gövde olarak
üretilen, kendinden emişli, hava ile çalışan
pompalardır. Ürünleri yormadan transfer edebilir. Süt,
ayran gibi gıda ürünlerinde ve toz transferlerinde
kullanılır. İstenilen debi hava ayarı ile ayarlanabilir.

Dellmeco Diaphragm Pumps
This pump body is produced by stainless steel, PTFE or aluminum . These
pumps are self-suction pumps and powered with air. Generally , they used to
transfer of milk, buttermilk and powder etc. Air flow is adjustable.
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Rotary Piston Pompalar
Ampco Rotary Piston Pompalar
ZP serisi rotary piston pompalar yüksek vakum ve
yüksek basınçla viskoz ürün transferleri için ideal
çözümler sunmaktadır. ZP pompalar EHEDG ve 3A
sertifikalarına sahiptir. Ürünle temas eden tüm yüzeyler A316 paslanmaz çelikten yapılmıştır. Ayrıca talebe
göre dişli kutusunda da paslanmaz opsiyonumuz
mevcuttur.

Ampco Rotary Piston Pumps
ZP series of rotary piston pumps are the ideal solution for high vacuum and
high pressure viscous product transfers. These pumps have EHEDG and 3A
certificates. All of parts that contact to product, made of stainless steel. In
addition, we have stainless steel option for gear box according to demand.

Kendinden Emişli Pompalar
Aspir Kendinden Emişli Pompa
Aspir Pompalar kendinden emişli pompalardır. Gıda
proseslerinde, ilaç ve kimya endüstrisinde kullanımı
uygundur. Genellikle yağ, şarap, alkol, aseton gibi
kaynama noktasına yakın sıcaklıkta bulunan ürünlerin
transferi için kullanılır. Ana uygulaması CIP dönüş
pompası olarak kullanılmasıdır.

Aspir Self Priming Pumps
Aspir pump is a sanitary self-priming pump suitable for use in the food-processing,
pharmaceutical and chemical industries. It can be used to pump wine, oil, syrups,
volatile products such as alcohol, acetone and other solvents, or products at
temperatures close to the boiling point. However, the main use of this pump is for
CIP return.

Monopompalar
Monopompalar
Pozitif deplasmanlı helisel rotorlu pompalardır. Ürünleri
yormadan ve ezmeden, doğal yapısına zarar vermeden
transfer edebilirler. Viskoz ve içinde tane içeren
akışkanların transferlerinde yoğun olarak kullanılır.
Vakum yapma özelliği ile akmayan likitlerin transferinde
yüksek performans sağlarlar. Tahin, bal, dondurma,
reçel gibi ürünler de ideal sonuç verir.

Monopumps
These pumps are positive displacement helical rotor pumps. The pumps transfer
products of low and high viscosity as well as products containing particles. They
are widely used for tahini, honey, ice cream, jam, etc.
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Varil Pompaları
SP / SV Varil Pompası
SP-SV serisi pompalar meyve suyu, konsantre, bira,
şarap ve kozmetik ürünlerinin varilden transferinde
ideal bir çözüm sunar. Bu pompalar FDA onaylı
malzeme yapısına , verimli ve hijyenik bir dizayna
sahiptir. Ayrıca varil ısıtma ceketi opsiyonumuz mevcuttur.
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Drum Pumps
The pumps are the ideal solution for transferring juices , concentrates, beer, wine
and cosmetic products from barrels. The SP-SV series pumps incorporate a
proven hygienic design FDA compliant materials of construction insuring a safe,
effficient sanitary solution.

Varil Pompaları
KVB 25 Varil Pompası
Yüksek viskoziteli ürünleri varil, tank gibi yerlerden
boşaltmak amaçlı kullanılır. Gıda ve kozmetik sektörüne
uygundur. Püre, ketçap, krem, şampuan gibi ürünlerin
transferi için uygundur. FDA belgeli conta ve stator
yapısına sahiptir.

KVB Vertical Progressive Cavity Pump
The KVB-25 pumps are hygienic vertical progressive cavity pumps. They are
specially designed to transfer media of either high or low viscosity from tanks and
barrels. Some of the most applications of this pump type is transferring of puree,
ketchup, shampoo , cream and other high viscosity products. This pump has FDA
certificate for stator and gaskets.

Lobe Pompalar
SLR Lobe Pompalar
SLR pozitif deplasmanlı lobe pompalar hijyenik dizayna
sahiptir. Bu pompalar genellikle gıda proseslerinde, süt
ürünlerinde, içecek, ilaç ve kozmetik sektörlerinde
kullanılır. SLR lobe pompalar düşük ve yüksek viskoziteli tüm ürünlerin transferini sorunsuz şekilde
gerçekleştirir. Ayrıca içinde partikül bulunan ürünleri de
özel lobe yapısı sayesinde zarar vermeden transfer
edebilir.

SLR Lobe Pumps
The SLR pump is a positive displacement lobe rotor pump of a sanitary design
suitable for use in the dairies, food-processing, beverage, cosmetics, pharmaceutical and fine chemicals industries. This pump is perfect for transferring all kinds of
fluid, of either low or high viscosity. Products that containing solids can be pumped
without damage thanks to the specially designed lobes.
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Pompalar
Lobe Pompalar
SLA Lobe Pompalar
SLA pozitif deplasmanlı lobe pompalar hijyenik dizayna
sahiptir. Bu pompalar genellikle gıda proseslerinde, süt
ürünlerinde, içecek, ilaç ve kozmetik sektörlerinde
kullanılır. SLA lobe pompalar düşük ve yüksek viskoziteli tüm ürünlerin transferini sorunsuz şekilde
gerçekleştirir. Ayrıca içinde partikül bulunan ürünleri de
özel lobe yapısı sayesinde zarar vermeden transfer
edebilir.

SLA Lobe Pumps
The SLA pump is a positive displacement lobe rotor pump of a sanitary design
suitable for use in the dairies, food-processing, beverage, cosmetics, pharmaceutical and fine chemicals industries. This pump is perfect for transferring all kinds of
fluid, of either low or high viscosity. Products that containing solids can be pumped
without damage thanks to the specially designed lobes.

Yüksek Basınçlı Çift Milli Pompalar
Twin Screw Pompalar
Twin screw pompalar, viskoz sıvıların transferi için
kullanılırlar. Pozitif deplasmanlı yapıya sahip olan bu
pompalar; yüksek kendinden emiş ve serbest akış
sağlayarak, farklı sıcaklık, basınç ve viskozite
yelpazesindeki ürünlerin transferi için ideal çözümler
sunar. Ayrıca bu pompalar CIP sıvısı transferinde de
kullanılabilir.

Twin Screw Pumps
Twin screw pumps provide to ideal solution for transferring to viscous products.
Twin screw pumps are positive displacement pumps that have high self-priming
structure and the free flow. These pumps provide to ideal solution for transferring
products with different temperature, pressure and viscosities. Furthermore you can
use these pumps for transferring to CIP liquid.

Taneli Ürün Pompaları
Helisel Pervaneli Pompalar
RV santrifüj pompa helisel fanı ile; içinde partikül içeren
sıvıların transferinde en iyi çözümü sunar. Fanın sahip
olduğu helisel tasarım sayesinde ürüne zarar vermeden
transferini sağlar. Meyve parçacıkları, zeytin, mantar,
balık gibi taneli ürünlerin transferi için bu pompaların
kullanımı oldukça uygundur.

RV Centrifugal Pumps
The RV centrifugal pump with helicoidal impeller is the best solution for the transfer
of liquids with solid particles. Due to the helicoidal shape of the impeller, the
transfer of the product is gentle and without damage. It is ideal for applications of
the transfer of pieces of fruit, olives, mushrooms,fish etc.
120

Taneli Ürün Pompaları
MSS Pompa
MSS pompa basit tasarımıyla mükemmel sonuçlar
sağlar. Sahip olduğu sinuzoidal rotoru sayesinde
partikül içeren ürünleri zarar vermeden transfer eder.
Emiş kabiliyeti yüksektir böylelikle viskoz ürünleri
kolaylıkla transfer eder. Kolay temizlenebilme özelliğine
sahiptir.
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MSS Pump
MSS pump has a very simple design to achieve impressive results. The MSS with
sinusoidal rotor is the best solution for the transfer of liquids with solid particles .
Excellent suction, allowing highly viscous material to be pumped and easy to clean.

Peristaltik Pompa
Peristaltik Pompa PV 60
PV pompa pozitif deplasmanlı peristaltik pompadır. Bu
pompalar yıllardır yaygın olarak şarap imalathanelerinde kullanılır. Genellikle şarap, üzüm parçaları ve
fermante edilmiş ürünlerin transferinde kullanılır.

Peristaltic Pumps PV 60
The PV pump is a positive displacement peristaltic pump. These pumps are widely
used in wineries all year round. They are used for the transfer of wine, must, lees
as well as entire or crushed grapes and fermented paste.
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