SaniForce

®

Bombas pneumáticas de duplo diafragma
• Vazão máxima de 150 gpm (567 lpm)

3A Bombas de diafragma e de alta
sanitização

Elevador SaniForce

• Conexões de tripla abraçadeira

• Vazão máxima de 150 gpm (567 lpm)

• Transferência e suprimento de fluidos de
viscosidade baixa a média

• Pressão de fluido de até 120 psi (8,4 bar, 0,84 MPa)

• Pressão de fluido de até 120 psi (8,4 bar, 0,84 MPa)

• Vazões variando de 1,5 a 14 gpm (5,7 a 53 lpm)

• Durável, válvula de ar sem lubrificação, não aderente

• Projeto de desmontagem rápida para fácil limpeza
e drenagem

• Opções móvel e estacionária disponíveis

• Durável, válvula de ar sem lubrificação, não aderente
• Elementos de lâmina e de esfera intercambiáveis
• Detecção de vazamentos disponível

Sistemas de evacuação de baldes™ (BES)

Bombas a pistão

Descarregadores de tambor

• Evacua materiais de recipientes de 300 galões
(1.135 L) sem adicionar água

• Transferência e suprimento de fluidos
de viscosidade baixa a média

• Descarrega materiais de baldes com paredes inclinadas
ou escalonadas

• Selos de raspagem infláveis para maior eficiência
e troca mais rápida de baldes

• Vazões variando de 1,5 a 14 gpm (5,7 a 53 lpm)

• S elos de raspagem infláveis para maior eficiência e
troca mais rápida de tambores

• Disponível com duas bombas sanitárias a
diafragma ou até quatro a pistão
• Opções de controle pneumático ou eletrônico

• Projetos com dupla esfera e pistão de pressão

• Protetor para evitar que os sacos entrem na bomba
• Grampos de flange sanitários para desmontagem rápida

Uma linha completa de bombas de transferência de materiais químicos
As bombas Graco são uma solução confiável e de fácil manutenção
para aplicações CIP.

Husky™ 205

Husky 307

Husky 515

Husky 1050

• Conexão de 1/4 pol. (6,3 mm)
• Fluxo máximo: 5 gpm (19 lpm)
• Polipropileno, PVDF

• Conexão de 3/8 pol. (9,4 mm)
• Fluxo máximo: 7 gpm (26 lpm)
• Polipropileno

• Conexão de 1/2 pol. (12,7 mm)
• Fluxo máximo: 15 gpm (57 lpm)
• Polipropileno, PVDF

• Conexão de 1 pol. (25,4 mm)
• Fluxo máximo: 50 gpm (189 lpm)
• Polipropileno, PVDF

Husky 15120

Husky 2200

• Conexão de 1 e 1/2 pol. (38,1 mm)
• Fluxo máximo: 120 gpm (454 lpm)
• Polipropileno, PVDF

• Conexão de 2 pol. (50,8 mm)
• Fluxo máximo: 200 gpm (757 lpm)
• Polipropileno, PVDF

Hydra-Clean®
• Limpeza e sanitização a alta pressão
• Pneumáticas e hidráulicas para áreas perigosas ou confinadas
com opções de relação de 10:1, 12:1, 23:1, 30:1 ou 45:1
• Disponíveis em pacotes de parede, carrinho ou montagem
em tambor

Todos os dados escritos e visuais contidos neste documento baseiam-se nas informações mais recentes sobre o produto disponíveis no momento da publicação. A Graco reserva-se o direito de fazer mudanças a qualquer momento sem aviso prévio.

Entre em contato hoje mesmo para informações ou para solicitar uma demonstração.

877.84GRACO

(1-877-844-7226) ou visite www.graco.com/sanitary
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