Processutrustning
Pumplösningar för processindustrin

B E P R Ö V A D K V A L I T E T. L E D A N D E T E K N I K .

Vilket system passar bäst för dig?
Pumplösningar för processindustrin
Stillestånd är frustrerande och kostsamma. Hos Graco hittar du robusta pumplösningar som täcker alla dina behov.
Varje pump tillverkas för att optimera din produktivitet – målet är att ge dig en mer pålitlig och effektiv pump.
Alla pumpar testas noga innan de lämnar våra fabriker.

GRACO verktyg för val pumpmodell
Gracos verktyg är utformade för att göra det enkelt att välja pump.
Så snart du har valt en pump med hjälp av verktyget får du all information
du behöver:	- konfiguration
- artikelnummer för de viktigaste reservdelarna
- tillbehör
Pumpvalsverktyget finns för följande produkter på varje produktsida
på Gracos webbplats (www.graco.com).

A) Husky luft- eller eldrivna membranpumpar:

B) Verktyg för val av slangpump:

C) Verktyg för val av kolvpump:

D) Hose pump selector tool:

Luftstyrda membranpumpar

Husky

™

För matning av
en mängd olika vätskor
Våra luftstyrda Husky-membranpumpar har
funktioner som hjälper dig att få jobbet gjort,
varje gång – och konstruerade för att ge
kostnadsbesparingar.

Kraftig konstruktion
Korrosionsbeständiga för tillförlitlig drift och lång
livslängd

Kraftig konstruktion - för en lång livslängd,
ökad produktivitet och lägre totalkostnad

Vätskeflöde upp till 1 135 l/min
Smörjfri för renare drift
DataTrak™ finns som tillbehör som förhindrar
rusning och registrerar materialförbrukningen

Kan repareras snabbt och enkelt!

Husky 2200
2-tumskoppling (50,8 mm)
Max. flöde: 757 l/min
Polypropylen, PVDF

Husky 2150
2-tumskoppling (50,8 mm)
Max. flöde: 568 l/min
Polypropylen, PVDF, aluminium,
rostfritt stål, järn

Husky 3300
3-tumskoppling (76,2)
Max. flöde: 1 135 l/min
Polypropylen, aluminium,
rostfritt stål

Husky 15120
1 1/2-tumskoppling (38,1 mm)
Max. flöde: 454 l/min
Polypropylen, PVDF

Husky 1590
1 1/2-tumskoppling (38,1 mm)
Max. flöde: 340 l/min
Polypropylen, PVDF, aluminium,
rostfritt stål

Husky 1050
1-tumskoppling (25,4 mm)
Max. flöde: 189 l/min
Aluminium, polypropylen,
PVDF, ledande polypropylen,
legeringar, rostfritt stål

Luftstyrda membranpumpar

Fördelen med Husky
Fullmatad med tillbehör
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Kulor

Välj från ett stort utbud av material som
används inom olika applikationsområden,
inklusive matning av korrosiva och slitande
vätskor.
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Husky 1050HP

Husky 716

Husky 515

Husky 307

Husky 205

1-tumskoppling (25,4 mm)
Max. flöde: 189 l/min
Aluminium och rostfritt stål

3/4-tumskoppling (19,1 mm)
Max. flöde: 61 l/min
Aluminium, rostfritt stål

1/2-tumskoppling (12,7 mm)
Max. flöde: 57 l/min
Polypropylen, acetal, PVDF

3/8-tumskoppling (9,4 mm)
Max. flöde: 26 l/min
Polypropylen, acetal

1/4-tumskoppling (6,3 mm)
Max. flöde: 19 l/min
Polypropylen, acetal, PVDF

Tillgängliga konstruktionsmaterial och tillbehör kan variera beroende på pumpmodell.

Luftstyrda membranpumpar

ChemSafe

™

Kemikaliepumpar
Våra ChemSafe-pumpar finns med 100 % PTFE eller UHMWPE
i vätskeledningarna som är både korrosions- och nötningsbeständigt,
vilket gör dem perfekta för även de mest besvärliga vätskor. De saknar också
exponerade metaller, och kan konfigureras med olika material för att uppfylla
de flesta krav på nötnings-, temperatur- och kemikaliebeständighet.
Läckagefri konstruktion
•
•

Kraftig konstruktion med ankarbultar
garanterar säker inneslutning av kemikalier
Precisionsbyggd, CNC-tillverkad konstruktion

Korrosionsbeständig
•
•

Vätskebanor helt i PTFE och UHMWPE
Ingen exponerad metall

ChemSafe-modeller: 515, 1040, 1590

Parallell växling av manöverluft
•
•
•

Enkla att underhålla
Stopp under tryck konstruktion
Luftsystem för reducerad nedisning

ChemSafe-modeller: 205, 307

ChemSafe1590

ChemSafe 1040

ChemSafe 515

ChemSafe 307

ChemSafe 205

1 1/2-tumskoppling
(38,1 mm)
376 l/min

1 tum (25,4 mm)
146 l/min

1/2-tumskoppling
(12,7 mm)
60,6 l/min

3/8-tumskoppling
(9,4 mm)
25 l/min

1/4-tumskoppling
(6,3 mm)
14 l/min

Slangpumpar

SoloTech

™

Peristaltiska slangpumpar
Eftersom endast slangen har kontakt med den pumpade vätskan och
ledningen har inte backventiler är Gracos peristaltiska SoloTech-pumpar
perfekta för material som andra pumpar inte klarar av. Slipande, korrosiva,
skjuvkänsliga och gasinneslutna vätskor kan enkelt pumpas eller matas till
användningsplatsen.

SoloTech 10
Max. vätskeflöde på 1,5 l/min.
Används normalt för dosering
av kemikalier.

• 	Effektiv pumpning - en slangkompression per varv gör att slangen
håller längre

•

Litet behov av underhåll - inga ventiler, packningar eller tätningar

• 	Riktningsändring - pumparna kan användas för att tömma ledningar
eller åtgärda blockeringar

•

Slangen håller längre - endast en slangkompression per varv

Vår BLDC-motor/växellåda klarar många olika vätskeflöden, vilket gör att man
inte behöver ha flera olika växellådor för alla applikationer.

SoloTech 23
Max. vätskeflöde på 17 l/min.
Används normalt för dosering
av kemikalier.

Slangkonstruktion
YTTERSKIKT

FÖRSTÄRKTA SKIKT
SoloTech 26
Max. vätskeflöde på 37,1 l/min.
Används normalt i applikationer
för matning av slitande material.

INNERSKIKT
Välj mellan fyra olika material
för att hitta rätt slang
för din applikation

Slangmaterial

Randfärg / innerfärg

Max.
vätsketemperatur

Användningsområde

Naturgummi

Ingen / svart

71 °C

Slitande material

Klorsulfonetengummi (CSM)

Orange / svart

121 °C

Ytterst korrosiva
kemikalier

Nitril

Gul / svart

104 °C

Oljor eller
oljiga produkter

Etylenpropengummi (EPDM)

Blå / svart

121 °C

Korrosiva
kemikalier

SoloTech 30
Max. vätskeflöde på 59,8 l/min.
Används normalt för matning
av slitande material.

Högtrycksrengöring

Hydra-Clean

™

Högtrycksrengöring
Gracos kraftiga pneumatiskt och hydrauliskt drivna Hydra-Clean högtryckstvättar är perfekta för många olika
rengöringsapplikationer vid en anläggning, och kan användas med varmt eller kallt vatten, rengöringsmedel
eller starka kemiska lösningar för temperaturer upp till 93 °C. Finns för väggmontering och vagnsmontering.
•

ATEX-certifierad

• 	300-serien, pumpdel i rostfritt stål – lämplig för många
extrema kemikalier och perfekta för öppna fat

• 	Kan användas med flera pistoler
• 	Fem olika sprutmunstycken – standard
• 	Slangvinda som tillval – smidig slangförvaring

Pneumatisk Hydra-Clean

Hydraulisk Hydra-Clean

Matarpumpar
Husky matarpumpar
Enkel pumpning från ett 205-litersfat med vätskeflöde på upp till 61 l/min.
Finns i aluminium, kolstål, rostfritt stål och polypropylen.
• 	Sugrör nedsänkt i fatet
• 	Snabb priming för omedelbart produktflöde
• 	Vätskeviskositet på upp till 5 000 cps och fasta material
på upp till 2,5 mm

•

Lufttät packning för fuktkänsliga vätskor

• 	Sprundadapter passar alla 2-tums sprundöppningar

Fast-Flo™ 1:1
Ger ett jämnt, pålitligt flöde. Fatlängdsanpassade och korta modeller finns
i kolstål eller rostfritt stål. Idealiska för en mängd olika icke-korrosiva och
korrosiva material.
• 	Vätskeflöde på upp till 15,1 l/min
• 	Nedsänkt inlopp för snabbare priming av tyngre vätskor
• 	Luftdriven för hög tillförlitlighet och låg kostnad
• 	Tillval för kontroll av diskventil för vätskor med lägre viskositet

Pumpar för bläck
Pneumatiska och hydrauliska pumpar för bläckmaterial med kapslade
dubbeltätningar av smörjkoppskonstruktion för ökad livslängd - perfekta
för de mest besvärliga bläckmaterial.
• 	Ökad livslängd för packningar med kapslad dubbeltätad smörjkopp
• 	Rusningsskydd med DataTrak™ som tillval
• 	MaxLife™-packning för ökad livslängd
• 	Klarar besvärliga bläckmaterial, t.ex. för boktryck och litografi

OM GRACO

Graco grundades 1926 och är världsledande på området system och komponenter för
vätskehantering. Gracos produkter transporterar, mäter, styr, fördelar och applicerar ett
brett sortiment vätskor och viskösa material som används för smörjning av fordon,
i kommersiell och industriell miljö.
Företagets framgång grundas på teknisk överlägsenhet, tillverkning i världsklass och
en kundservice utan motstycke. I nära samarbete med kvalificerade distributörer
erbjuder Graco system, produkter och teknik som sätter kvalitetsnormer inom ett brett
tillämpningsområde för vätskehantering. Graco tillhandahåller utrustning för lackering,
rostskyddsmålning, färgcirkulation, smörjning, och tätningsmedels- och limapplicering
tillsammans med sprututrustning för yrkesmåleribranschen. Gracos fortsatta investeringar
inom vätskehantering och vätskestyrning kommer även i framtiden att frambringa
nyskapande lösningar för en mångfaldig världsmarknad.
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