Urządzenia
dla przemysłu mleczarskiego
Rozwiązania firmy Graco dla przemysłu spożywczego

UZNANA JAKOŚĆ. WIODĄCA TECHNOLOGIA.

Typowe materiały
• Jogurt
• Ser Ricottac
• Mleko smakowe
• Twarożek ziarnisty (ser grani)
• Kwaśna śmietana
• Oddzielanie serwatki i twarogu
• Ser kremowy
• Lody (przetwarzanie)
• Margaryna
• Masło

Pompy tłokowe i urządzenia
do rozładowywania zbiorników SaniForce™
do podawania i rozładowywania materiałów o średniej i wysokiej lepkości
Pompy tłokowe SaniForce
• Doskonałe do podawania płynów o średniej i wysokiej lepkości
• Konstrukcja umożliwiająca szybkie rozebranie
• Na żądanie pompy mogą być wykonane ze stali nierdzewnej klasy 300
Popularne modele
24E840

Pompa 6:1 o długości zbiornika, wlot 36,6 mm (1,44"),
uszczelnienia z kauczuku, nylonu, nitrylu

24E839

Pompa 6:1 o długości zbiornika, wlot 36,6 mm (1,44"),
uszczelnienia PTFE

Urządzenia do rozładowywania zbiorników i beczek SaniForce
• Szybkie i proste opróżnianie zbiorników i beczek
• Pneumatyczne pierścienie uszczelniające zwiększają wydajność
i umożliwiają szybszą wymianę zbiorników
• Dostępne w konﬁguracjach z pompą membranową lub tłokową
• Bezpieczna metoda opróżniania - zbiornik pozostaje na podłożu i nie musi
zostać uniesiony w celu rozładowania materiału
• Praca w czystości - otoczenie urządzenia do rozładowywania pozostaje
czyste
Popularne modele
24D714

SaniForce 5:1 Pompa tłokowa z zabierakiem, z pneumatycznym
pierścieniem uszczelniającym

24D936

SaniForce 3150 HS Pompa membranowa z pneumatycznym
pierścieniem uszczelniającym

BESA7C

Dwie pompy 5:1 z podwójnymi zaworami kulowymi
i pneumatycznym pierścieniem uszczelniającym dostosowane
do zbiornika ze sklejki o pojemności 1135 l

SaniForce 6:1
Pompa tłokowa

SaniForce 5:1
Urządzenie do rozładowywania
zbiorników

SaniForce™ 1590 i 3150 wysoki standard sanitarny
do mieszania i pakowania materiałów
SaniForce 1590 HS i 3150 HS z certyfikacją 3A
• Modele o różnym natężeniu przepływu - od 340 do 568 l/min
• Łatwe do czyszczenia dzięki możliwości szybkiego rozebrania
• Powierzchnia z wykończeniem o wysokim standardzie sanitarnym 32 Ra
Popularne modele
SBBAAA

Saniforce 1590 HS - wlot/wylot 50,8 mm (2") z zaworami kulowymi
z PTFE i membranami typu overmolded z EPDM

SA33A1

Saniforce 3150 HS - wlot/wylot 76,2 mm (3") z zaworami kulowymi
z PTFE i membranami typu overmolded z EPDM/PTFE

SaniForce 3150 HS

SaniForce 3150 3A

Wszystkie dane zawarte w niniejszym dokumencie w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania go do druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.
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