
Gyümölcslé-koncentrátumokhoz és 
pürékhez kifejlesztett 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

• Gyümölcspaszta

• Zöldségpaszta

• Ízesítő

• Szörpök

• Banán

• Ananász

• Guava

• Mangó

• Narancs

• Szőlő



SaniForce™ membránszivattyúk
pasztőrözés előtti és utáni anyagszállításhoz

SaniForce 1040, 1590 és 2150 membránszivattyúk

• Élelmiszeripari minőségű membránok széles választéka: Santoprene, 
PTFE és EDPM/PTFE felülformázott

• Áramlási sebesség 151 és 568 l/perc (40-150 gpm) között

Népszerű modellek

FD1113 SaniForce 1040 - 38 mm (1,5 in) bemenet/kimenet rozsdamentes 
acél ülékekkel, PTFE golyókkal és felülformázott membránokkal

FD2113 SaniForce 1590 - 50,8 mm-es (2,0 hüvelykes) bemenet/kimenet 
rozsdamentes acél ülékekkel, PTFE golyókkal és felülformázott 
membránokkal

FD3113 SaniForce 2150 - 63,5 mm-es (2,5 hüvelykes) bemenet/kimenet 
rozsdamentes acél ülékekkel, PTFE golyókkal és felülformázott 
membránokkals

SaniForce 1590 HS és 3150 HS membránszivattyúk

• Könnyen tisztítható, gyorsan leválasztható kialakítás

• Áramlási sebesség 340 és 568 l/perc között

• Rendkívül higiénikus felületkezelés (32 Ra)

Népszerű modellek

SB3AA1 SaniForce 3150 - 76 mm-es (3 hüvelykes) bemenet/kimenet 
formázott PTFE membránokkal és PTFE golyókkal

SA33A1 SaniForce 3150 - 76 mm-es (3 hüvelykes) bemenet/kimenet 
formázott EPDM/PTFE membránokkal és PTFE golyókkal

SaniForce 1590 HS 

50,8 mm (2 hüvelyk)

SaniForce 3150 HS

76 mm (3 hüvelyk)

SaniForce 1040

38 mm (1,5 hüvelyk)

SaniForce 1590

50,8 mm (2 hüvelyk)

SaniForce 2150

63,5 mm (2,5 hüvelyk)



GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen

Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • E-mail: info@graco-sanitary.com • http://www.graco-sanitary.com

Minden, ebben a kiadványban közölt írott vagy kepi adat a legfrissebb termékinformációkon alapul amelyek rendelkezésre álltak annak írásakor. A Graco fenntartja a változtatás jogát előzetes bejelentés nélkül.

©2011 Graco BVBA 320612HU  Rev. A  08/11 Nyomtatva Európában.
Az összes egyéb márkanév vagy jelzés azonosítási célokat szolgál és a tulajdonosok bejegyzett védjegye.

A Graco ISO 9001 minősítéssel rendelkezik.

SaniForce™ dugattyús szivattyúk
alacsony áramlási mennyiséget igénylő alkalmazásokhoz

SaniForce dugattyús szivattyúk

• Félig viszkózus és viszkózus anyagok szállításához ideális

• Gyorsan leválasztható kialakítás

Népszerű modell

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

SaniForce hordóürítők

• Közepes és magas viszkozitású pürék szállítására ideális

• 208 literes (55 gallonos) hordók ürítése akár 378,5 l/perc (100 gpm) 
sebességgel

• Gyors leválasztás az egyszerű tisztítás érdekében

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

• Tiszta munkamódszer, mivel a hordó környezete nem szennyeződik

Népszerű modell

24D714 SaniForce 5:1 dugattyús szivattyúval működő hordóürítő

SaniForce 5:1 
Hordóürítő

SaniForce 6:1 
Dugattyús szivattyú


