
Tejkultúra-alkalmazások
Graco higiéniai megoldások

B E V Á L T  M I N Ő S É G .  V E Z E T Ő  T E C H N O L Ó G I A .



Gyakori anyagok

• Joghurt

• Ricotta

• Ízesített tejek

• Túró

• Tejföl

• Savó eltávolítása

• Krémsajt

• Jégkrém (újrafeldolgozás)

• Margarin

• Vaj



SaniForce™ szivattyúk és kitárolók
viszkózus vagy félig viszkózus anyagok mozgatásához 

és kitárolásához

SaniForce 5:1 
Hordóürítő

SaniForce 6:1 
Dugattyús szivattyú

SaniForce szivattyúk

• Ideális megoldás a félig viszkózus és viszkózus anyagok szállításához

• Gyorsan telepíthető kialakítás

• 300-as sorozatú rozsdamentes acélból készült szivattyúk

Népszerű modellek

24E840 6:1 hordóhosszúságú szivattyú, 36,6 mm-es (1,44 hüvelykes) 
bemenet, szintetikus gumi, nejlon, nitril tömítések

24E839 6:1 hordóhosszúságú szivattyú, 36,6 mm-es (1,44 hüvelykes) 
bemenet, PTFE tömítések

SaniForce hordó- és tartályürítők

• Gyors és egyszerű hordó- és tartályürítés

• Felfújható tömítésekkel a nagyobb hatékonyság és a gyorsabb hordócsere 
érdekében

• Membrános és dugattyús konfi gurációkban

• Biztonságos szállítási mód, mivel a hordó a padlón marad, és nem kell 
megemelni az anyag kiürítéséhez

• Tiszta munkamódszer, mivel a hordóürítő környezete nem szennyeződik

Népszerű modellek

24D714 SaniForce 5:1 önfelszívó dugattyús szivattyú felfújható tömítéssel

24D936 SaniForce 3150 HS membránszivattyú felfújható tömítéssel

BESA7C Két 5:1 dupla golyós szivattyú; felfújható tömítés 1135 literes 
(300 gallonos) furnértartályokhoz
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SaniForce™ 1590 és 3150 
magas higiéniai követelmények
anyagok keveréséhez és csomagolásához

SaniForce 1590 HS és 3150 HS, 3A tanúsítvánnyal

• 340 és 568 l/perc (90-150 gpm) közötti áramlási mennyiségek

• Könnyen tisztítható és gyorsan leszerelhető

• Rendkívül higiénikus felületkezelés (32 Ra)

Népszerű modellek

SBBAAA Saniforce 1590 HS - 50,8 mm-es (2 hüvelykes) bemenet/kimenet 
PTFE golyókkal és EPDM felülformázott membránokkal

SA33A1 Saniforce 3150 HS - 76,2 mm-es (3 hüvelykes) bemenet/kimenet 
PTFE golyókkal és EPDM/PTFE felülformázott membránokkal

SaniForce 3150 HS

SaniForce 3150 3A


