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SaniForce 2.0 Boşaltma Çözümleri

Tesis verimliliğini, güvenliğini ve ergonomisini geliştirin

Graco’nun boşaltma sistemleri, kovalarınızı, varillerinizi, haznelerinizi ve kaplarınızı güvenli ve hijyenik bir şekilde boşaltmanın 

en verimli yolunu sunar. Her pompa, verimliliğiniz dikkate alınarak üretilmektedir; bu şekilde, size gelişmiş tesis verimliliği, 

güvenliği ve ergonomisi için en güvenilir pompalar sunulur.

Genişletilmiş ürün yelpazesi, düşük ila son derece yüksek malzemelerin (seyreltmeksizin) transfer edilmesi ve %99’a varan bir 

tahliye oranı için çözümler sunar!

❘ Kova Boşaltıcı ❘❘ Varil pompaları ve pistonlu pompalar ❘

Pistonlu pompalarElektrikli varil pompaları

Düşük ila yüksek viskoziteli akışkanların 

hareket ettirilmesi için gıda, içecek ve 

kişisel bakım endüstrisine yönelik olarak 

tasarlanmıştır.

Hem santrifüj hem de progresif kavite 

konfigürasyonlarında kullanılabilir.

•	 Maksimum	debi:

26,5 litre/dakika (7galon/dakika) 

ila 132 litre/dakika (35 galon/dakika)

•	 Viskozite	aralığı:

100.000 cps’ye kadar

Düşük ila yüksek viskoziteli akışkanların 

hareket ettirilmesi için gıda, içecek ve 

kişisel bakım endüstrisine yönelik olarak 

tasarlanmıştır.

•	 Maksimum	debi:

53 litre/dakikaya (14 galon/dakika) 

kadar

•	 Viskozite	aralığı:

100.000 cps’ye kadar

Orta ila yüksek viskoziteli malzemelerin 

20 ila 20 litre kovalardan boşaltılması için 

tasarlanmıştır

•	 Maksimum	debi:

15 litre/dakika (4 galon/dakika)

•	 Viskozite	aralığı:

100.000 cps’ye kadar
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❘ Varil Boşaltıcı ❘ ❘ Hazne Boşaltıcı ❘

Orta ila yüksek viskoziteli malzemelerin 200 litre varillerden 

boşaltılması için gıda, içecek ve kişisel bakım endüstrisine 

yönelik olarak tasarlanmıştır.

Havayla çalışan ve pistonlu tasarım mevcuttur

•	 Maksimum	debi:

53 litre/dakika (14 galon/dakika) ila 567,8 litre/dakika 

(150 galon/dakika)

•	 Viskozite	aralığı:

Hazırlama pistonu ile 1.000.000 cps’ye kadar

Orta ila yüksek viskoziteli malzemelerin 1000 litre 

haznelerden boşaltılması için gıda, içecek ve kişisel bakım 

endüstrisine yönelik olarak tasarlanmıştır.

Havayla çalışan ve pistonlu tasarım mevcuttur

•	 Maksimum	debi:

212 litre/dakika (56 galon/dakika) ila 1135,6 litre/dakika 

(300 galon/dakika)

•	 Viskozite	aralığı:

Hazırlama pistonu ile 1.000.000 cps’ye kadar
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SaniForce® Varil Pompaları

Graco’nun	SaniForce	Elektrikli	Varil	Pompaları	ürün	serisi,	düşük	ila	yüksek	viskoziteli	akışkanların	hareket	
ettirilmesi	 için	 gıda,	 içecek	 ve	 kişisel	 bakım	 endüstrisine	 yönelik	 olarak	 tasarlanmıştır.	 Pompaların	 hafif	
tasarımı,	variller	arasında	hareket	ettirilebilmelerini	kolaylaştırır	ve	tesis	çıkış	gücünü	artırır.

Çalışma	şekli

Varil pompaları, varil ağzının içine sığan dar bir borunun içinde yer alan dikey bir milden oluşur. Pompa motoru, 

varilin dışında ve üzerinde bulunan borusun üstüne takılıdır. Pompalama elemanı, varilin içindeki milin ucuna 

yerleştirilmiş olup varilin içindekileri içine çeker. Bu konfigürasyon, varilin devrilmeden boşaltılmasına olanak 

sağlar ve böylece, dökülme ve operatörün yaralanma riskini azaltır.

Basit,	Hijyenik	Tasarım
Elektrikli varil pompalarımız, kolay temizliğin yanı sıra 
bakım ve duruş süresinin azaltılması için az sayıda 
hareketli parça içerecek veya hiç hareketli parça 
içermeyecek şekilde tasarlanmıştır.

Çeşitli	pompa	boyutları.
Farklı pompa boyutları arasından seçim yaparak pompayı 
kabınızın boyutuna göre ayarlayabilirsiniz.

Değişken	hızlı	elektrik	motoru	seçenekleri
Değişken hızlı elektrik motorları, size varil pompanızı 
tesisinizin herhangi bir yerinde çalıştırabilme esnekliği 
sunar. Dakikalar içinde transfere hazır olması için bunu fişe 
takmanız yeterlidir.

Santrifüj	veya	progresif	kavite	konfigürasyonları
Düşük ila orta viskoziteli akışkanlar için yüksek debiye 
ihtiyaç duyulduğunda santrifüj seçeneğini kullanın.  
Katılar içeren sıvıların ve yüksek viskoziteli sıvıların 
yönetimi için çıkışta tutarlı miktarda yüksek basınca  
ihtiyaç duyulduğunda progresif kavite seçeneğini kullanın.

• 100.000 cps’ye kadar düşük, orta ve yüksek viskoziteli akışkanları variller arasında transfer edin

• En fazla 132 litre/dakika (35 galon/dakika) debi

• Kolayca transfer edilebilir ve uyarlanabilir

• Tamamı 316 Paslanmaz Çelik ıslanan bölüm
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SaniForce® Pistonlu Pompalar

Graco’nun	SaniForce	Pistonlu	Pompalar	ürün	serisi,	ispatlanmış	kalite	ve	lider	teknoloji	sağlar.
82,7	bara	kadar	bir	akışkan	basıncı	ile	bu	pompalar,	diğerleri	yapamazken	oldukça	zor	malzemeleri	
hareket	ettirmek	için	idealdir.

Çalışma	şekli

Pistonlu pompa, bir eksen boyunca ileri geri hareketi oluşturmak için bir mekanizma kullanılır; daha sonra 

gazı veya akışkanı pompa boyunca zorlamak için bir silindirde veya çalışan kovanda basınç oluşturur. 

Haznedeki basınç, hem emiş hem de boşaltma noktalarındaki valfleri harekete geçirir.

Basit	Tasarım
Pistonlu pompalarımız, kolay temizlik ve bakım için mümkün 
olduğu kadar az parçadan oluşmaktadır.

Gelişmiş	Hava	Motoru
Hava motorları hizmet verebilirliği iyileştirir, verimliliği artırır 
ve daha düşük bir sahip olma maliyeti sunar.

FDA	Uyumlu	Muhafaza
Çıkarılabilir, yıkanabilir, FDA uyumlu muhafaza, hava valfine 
kolayca erişmenizi sağlar

Hızlı	Sökülebilen	Alt	Pompalar
Hızlı sökülebilen alt pompalar, uzun süreli dayanıklılık ile hızlı 
ve kolay temizlik için korozyona dayanıklı paslanmaz çelikten 
yapılmıştır.

Graco’nun SaniForce Asansörü, küçük akışkan partilerini 

kolayca boşaltabilmenizi sağlayan mafsallı bir koldur.

Halihazırda kepçeleyerek veya zincirleri/palangaları 

kullanarak boşaltma yapan küçük ve orta ölçekli şirketler 

için idealdir.

Mobil veya sabit seçenek mevcuttur

• 100.000 cps’ye kadar düşük ila yüksek viskoziteli akışkanlar içeren gıda ve içecek ürünlerinin transferi  

ve tedariki

• 5,7 litre/dakika (1,5 galon/dakika) ila 53 litre/dakika (14 galon/dakika) aralığında debiler

• Hazne uzunluğunda, varil uzunluğunda ve kısa tip seçenekler mevcuttur 

• Çift bilyalı ve hazırlama pistonlu tasarımlar
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SaniForce® Kova Boşaltıcı

Graco’nun	Kova	Boşaltıcısı,	orta	ila	yüksek	viskoziteli	malzemelerin	20	ila	20	litre	kovalardan	boşaltılması	
için	özel	olarak	tasarlanmıştır.	6:1	hazırlama	pistonlu	pompa	tasarımı,	%99’a	varan	bir	tahliye	oranı	sunar	ve	
taşınabilir,	paslanmaz	çelik	yapı	kolay	bakıma	ve	genel	anlamda	gelişmiş	ergonomik	bir	çalışma	ortamına	
olanak	sağlar.

Çalışma	şekli

Kova devreye sokulduğunda silici contalı plaka kovaya doğru indirilerek kovayı hermetik olarak 

sızdırmaz hale getirir. Pompalama başladığında, ürün kovadan dışarı taşınır ve plaka ürünü 

kenarlardan kazıyarak aşağıda doğru hareket eder. Kova boşaltıldıktan sonra, plaka ve pompa 

yalnızca bir düğmeye basılarak kaldırılabilir.

Tri-clamp	kelepçe	tipi	bağlantılar
Kova boşaltıcıdaki Tri-Clamp kelepçe tipi bağlantılar, 
temizlik ve bakım amaçları doğrultusunda pompadaki alt 
pompanın hızlı sökülebilmesini sağlar.

Plaka	tasarımı
Gezer plaka, ürünleri kovanın kenarından kazıyarak 
ürün israfını en aza indiren statik bir silici conta ile 
tasarlanmıştır.

Silici contaları, PTFE ve Buna olarak mevcuttur; bu da 
neredeyse tüm gıda, içecek ve kişisel bakım uygulamaları 
için bir çözüm sağlar.

Contalı	Ürün
Kova boşaltıcı kullanılırken, ürün hermetik olarak sızdırmaz 
hale getirilir ve başından sonuna kadar yönlendirilir; 
böylece, ürünün kirlenmesi önlenir.

Taşınabilir
Bu küçük, hafif ünite, fabrika çevresinde hareket 
ettirilmesini kolaylaştıran tekerlekler ile donatılmıştır.

• Kendinden emişli ve kuru çalıştırılma imkanı

• Tamamen 316 Paslanmaz Çelik ıslanan bölüm

• En fazla 15 litre/dakika (3,9 galon/dakika) debi
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Graco’nun	varil	ve	hazne	boşaltıcılarından	oluşan	ürün	serisi,	artık	elektrik	kontrollü	bir	kontrol	tasarımı	ile	
donatılmıştır;	böylece,	operatör	etkileşimini	ve	arayüzü	neredeyse	tamamen	ortadan	kaldırır.	Allen	Bradley	
veya	Siemens	kontrol	sistemlerine	sahip	PLC	arayüzü	sayesinde,	boşaltma	prosesi	uzaktan	çalıştırılabilir.

SaniForce® Otomasyon

Yeni elektrik kontrollü boşaltıcılar, gereken operatör etkileşimini 

en aza indirerek boşaltma sırasının otomasyonunu sağlar. Sistem; 

pompayı otomatik olarak hazırlayacak, pompa hızını artıracak, contayı 

şişirecek, plaka/akışkan seviyesini izleyecek, contayı boşaltmaya 

başlayacak ve contayı söndürerek ramı yukarı taşıyacaktır.

Bir ölçek veya akış ölçer kullanılarak hassas parti kontrolü sayesinde, 

ölçüm prosesi otomatik hale getirilir ve sistem başlatma ve durdurma 

noktaları için operatör tahminini ortadan kaldırır.

Malzeme ve nihai ürün reçeteleri saklanabilir. Sistem, pompa ve conta 

basınçlarının yanı sıra farklı reçeteler için parti hacimlerini otomatik 

olarak boşaltacaktır.

Kullanım hacimleri ve iş hacimleri, izlenerek raporlanabilir. Bu, parti 

modu için bir ölçüm cihazına bağlandığında uygulamanın kalite 

kontrolünü artırır.

Genel olarak, otomatik kontrol sistemi operatörlerin vardiyalar 

arasında daha tutarlı bir çalışma ile birden fazla işi daha kolay bir 

şekilde yapabilmelerini sağladığı için kullanışlılığı geliştirir.
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SaniForce® Varil Boşaltıcılar

Graco’nun	 yeni	 Varil	 Boşaltıcısı,	 orta	 ila	 yüksek	 viskoziteli	 malzemelerin	 200	 litre	 varillerden	 boşaltılması	 için	
gıda,	içecek	ve	kişisel	bakım	endüstrisine	yönelik	olarak	tasarlanmıştır.	Varil	boşaltıcılarımız,	çift	diyaframlı	veya	
pistonlu	pompa	ile	kullanılabilir.

Çalışma	şekli

Varil, varil boşaltıcının altına yerleştirildiğinde ram plakası ve pompa ürünün hemen üzerine, varile doğru indirilir. Ardından, conta şişirilerek 

varil hermetik olarak sızdırmaz hale getirilir. Pompalama başladığında, ürün varilden dışarı taşınır ve şişirilebilir contalı plaka ürünü varilin 

kenarlarından kazıyarak aşağı doğru hareket eder. Varil boşaltıldıktan sonra, plaka ve pompa yalnızca bir düğmeye basılarak kaldırılabilir.

Flapper	tipi	çek	seçenekleri

Havayla çalışan diyaframlı pompa, hem bilyalı hemde flapper tipi çek tasarımında mevcuttur. Flapper tipi çek tasarımı, hassas, bozulma hassasiyeti 

olan bir çalışma sağlar ve ürünleri hassas bir şekilde transfer eder. Bu düşük bozulmalı çalışma, ürün kalitesinin zarar görmemesini veya ürün 

kalitesinden ödün verilmemesini temin ederek kritik olarak yüksek değerli akışkanların ve malzemelerin uygun şekilde transfer edilmesini sağlar.

Uygulamanız	için	en	iyi	çalışan	pompa	tipi	hangisidir?

• %99’a varan tahliye oranı

• Çift bilyalı veya hazırlama pistonlu tasarımlar mevcuttur

• Düz kenarlı veya konik varillerden malzemeleri boşaltın

• Hızlı sökme için hijyenik flanş kelepçeleri

• Viskozite diyaframlı bir pompa için çok yüksek olduğunda

• Malzemenin uzak mesafelere pompalanması gerektiğinde

• Hatta çok fazla basınç kaybı mevcut olduğunda

• Yüksek debiler gerektiğinde

• Günlük olarak kullanılan varil sayısı 15’i aştığında

• Viskozite 100.000 cps’nin altında olduğunda ve büyük parçacıklar içerdiğinde (Malzeme, 6,3 mm’den  

daha büyük ve 63 mm’den daha küçük bir çapa sahiptir - flapper tipi valf gerekebilir)

❘	HAVAYLA	ÇALIŞAN	DIYAFRAMLI	POMPA	❘

❘	PISTONLU	POMPA	❘
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Gezer	Plaka	Seçenekleri

Gelişmiş plaka tasarımımız, akışkan gerçek anlamıyla pompaya itildiği için ürünlerinizin doldurulmasını ve 

pompalanmasını kolaylaştırır.

Gezer plaka, hem statik hem de şişirilebilir bir silici conta ile donatılmış olabilir; böylece, neredeyse tüm 

uygulamalar için bir çözüm sunar. Şişirilebilir contalar, hem düz kenarlı hem de konik variller için bir çözüm 

sunar.

Ürün	bakımı
Varil boşaltıcı kullanılırken, ürün hermetik olarak sızdırmaz 
hale getirilir ve başından sonuna kadar yönlendirilir; böylece, 
herhangi bir harici kirlenme önlenir.

Bakım	ve	Kullanım	Kolaylığı
Ünitemiz, kolay konumlandırma için varil konum belirleyicileri 
ve prosesi hızlandırmak için birçok boşaltıcı seçeneği ile 
donatılmıştır.

Otomasyon	seçeneklerine	sahip	Kontrol	Paneli
Özelliklerin ve tam otomatik sıranın yüklü olduğu HMI 
bağlantılı Elektro-Pnömatik kontroller sağlarız.

• Tam Otomatik Boşaltma Sırası
• Malzeme / Reçete Saklama
• Pompa Doldurma Özelliği
• Parti çıkış gücü kontrolü
• Ram Hareket Özelliği

Hijyen
Varil boşaltıcı, temizlenebilirlik dikkate alınarak 
tasarlanmıştır; eğimli kontrol üstü, lazerle kabartılmış 
grafikler ve basit bir tasarım sunar.

Emniyet
Emniyet kilitleri olası yaralanmaları önler
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ŞIŞIRILEBILIR	CONTA STATIK	CONTA

Boyut – 49,2 cm çap
(63 cm’ye kadar şişirilebilir)

Boyut – 56,5 cm çap
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SaniForce® Hazne Boşaltıcı/BES

Graco’nun	yeni	Hazne	Boşaltıcı	Sistemi,	orta	ila	yüksek	viskoziteli	malzemelerin	1000	litre	haznelerden	boşaltılması	
için	 gıda,	 içecek	 ve	 kişisel	 bakım	 endüstrisine	 yönelik	 olarak	 tasarlanmıştır.	 Hazne	 Boşaltıcı	 Sistemimiz,	 çift	
diyaframlı	veya	pistonlu	pompa	ile	kullanılabilir.

Çalışma	şekli

Hazne, BES’in altına yerleştirildiğinde ram plakası ve pompa ürünün hemen üzerine, hazneye doğru indirilir. 

Ardından, conta şişirilerek hazne hermetik olarak sızdırmaz hale getirilir. Pompalama başladığında, ürün hazneden 

dışarı taşınır ve şişirilebilir contalı plaka ürünü varilin kenarlarından kazıyarak aşağı doğru hareket eder. Varil 

boşaltıldıktan sonra, plaka ve pompa yalnızca bir düğmeye basılarak kaldırılabilir.

• %99’a varan tahliye oranı

• Çift bilyalı veya hazırlama pistonlu tasarımlar mevcuttur 

• Hızlı sökme için hijyenik flanş kelepçeleri

• Malzeme bir depoya veya hazneye girdiğinde

• Viskozite diyaframlı bir pompa için çok yüksek olduğunda

• Malzemenin uzak mesafelere pompalanması gerektiğinde

• Hatta çok fazla basınç kaybı mevcut olduğunda

• Malzeme bir depoya veya hazneye girdiğinde

• Yüksek debiler gerektiğinde

• Viskozite 100.000 cps’nin altında olduğunda ve büyük parçacıklar içerdiğinde (Malzeme, 6,3 mm’den  

daha büyük ve 63 mm’den daha küçük bir çapa sahiptir - Flapper tipi valf gerekebilir)

❘	HAVAYLA	ÇALIŞAN	DIYAFRAMLI	POMPA	❘

❘	PISTONLU	POMPA	❘

Uygulamanız	için	en	iyi	çalışan	pompa	tipi	hangisidir?
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Ram	Plakası
Benzersiz kayar ram plakası, hazne kılavuzları ve geri kaçış 
kilidine sahip uç geçit, haznelerin ram plakasının altına tam 
olarak yerleştirilmesi ihtiyacını ortadan kaldırır

Otomasyon	seçeneklerine	sahip	Kontrol	Paneli
Özelliklerin ve tam otomatik sıranın yüklü olduğu HMI 
bağlantılı Elektro-Pnömatik kontroller sağlarız.

Köşe	Torba	Tutucusu
Bir köşe kılavuz torba tutucusu sağlarız; böylece,  
pompalama yaparken torba kolayca yerinde kalır.

Kolay	Bakım
Temizlerken pompayı tamamen çıkarmanız gerekmez;  
hava motorunu kolay bir şekilde askıya asın ve yalnızca  
alt pompayı çıkarın.

Tri-clamp kelepçe tipi bağlantı, varil boşaltıcı için kolay  
ve hızlı bir temizlik çözümü sunar.

Emniyet
Yeni emniyet mandallarımız sayesinde üniteyi 
kullanmadığınızda gezer plakayı kilitleyebilirsiniz; böylece, 
plakanın altında çalışırken veya varilleri değiştirirken olası 
yaralanmaları önleyebilirsiniz.
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Tel: 86 21 649 50088
Faks: 86 21 649 50077

AVRUPA
BELÇİKA
European Distribution Center
Graco Distribution BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen 
Belçika
Tel: 32 89 770 700
Faks: 32 89 770 777

ASYA PASİFİK
AVUSTRALYA
Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive 
Bundoora, Victoria 3083
Avustralya
Tel: 61 3 9468 8500
Faks: 61 3 9468 8599

1926 yılında kurulan Graco, malzeme idare sistemleri ve parçaları alanında dünya lideridir.  
Graco ürünleri, ticari ve endüstriyel işletmelerde, araç yağlama işlemlerinde kullanılan birçok  
akışkan ve viskoz malzemeyi taşır, ölçer, kontrol eder, dağıtımını yapar ve uygular. 

Şirketin başarısı, teknolojik mükemmelliğe olan kararlı bağlılığına, dünya kalitesinde üretimine  
ve benzersiz müşteri hizmetlerine dayanmaktadır. Graco birlikte çalıştığı nitelikli distribütörler ile,  
geniş bir alan olan malzeme kontrolü çözümlerinde kalite standartlarını belirleyen en yeni sistemleri,  
en kaliteli ürünleri ve en son teknolojiyi sunar. Graco, boya püskürtme, koruyucu boya, boya  
sirkülasyonu, yağlama, mastik ve yapıştırıcıların sanayi uygulamalarına ve ayrıca yapı sektörüne  
yönelik de ekipman sunar. Graco’nun devam eden malzeme yönetimi ve kontrolü üzerine yatırımları,  
küresel pazara yenilikçi çözümler sunmaya devam edecektir.


