
SoloTech

Betrouwbare dosering van chemicaliën
De beste keuze voor waterzuivering in fabrieken en gemeentes.

Industriële, peristaltische slangenpompen

B E W E Z E N  K W A L I T E I T.  T O O N A A N G E V E N D E  T E C H N O L O G I E .



MEER DOSEREN. MINDER ONDERHOUD.

U levert iets essentieels aan uw gemeente: zuiver water. Het is niet altijd 
eenvoudig om uw faciliteit operationeel te houden en zelfs als één enkele 
pomp uitvalt, ontstaat er een domino-effect. In meer dan 500 faciliteiten 
hebben de SoloTech peristaltische pompen duizenden uren aan onderhoud 
door voortijdig defecte slangen bespaard. 

CONTACTEER ONS VOOR EEN DEMO OF MEER INFO

De SoloTech elektrische peristaltische pomp is geschikt voor de zwaarste klussen. Maar u hoeft 
ons niet op ons woord te geloven. Bel ons op +32 89 770 700 voor een live of online demo of 
ga naar www.graco.com/solotech voor meer informatie.. En ontdek zelf waarom meer dan 500 
faciliteiten overgestapt zijn naar SoloTech.

REVOLUTIONAIRE BETROUWBAARHEID 

 > Miljoenen cycli en maandenlang probleemloos gebruik dankzij het 
ontwerp met enkele roller en robuuste slang. 

 > SoloTech-gebruikers hebben minder vaak defecten maken en 
voeren minder onderhoud uit dan gebruikers van andere 
pomptechnologieën. 

i6
6 mm slang

0,03 tot 1,14 lpm

AC- en BLDC-motoren leverbaar voor alle formaten.

i10
10 mm slang

0,08 tot 2,4 lpm

i16
16 mm slang

0,08 tot 5,2 lpm

i23
23 mm slang

0,45 tot 17,4 lpm

i26
26 mm slang

0,8 tot 39,8 lpm

i32
32 mm slang
1,4 tot 67 lpm

SOLOTECH INDUSTRIËLE, PERISTALTISCHE SLANGENPOMPEN

NAUWKEURIGE TOEVOER VAN CHEMICALIËN. 
TELKENS WEER.
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Graco is ISO 9001 gecertificeerd.
Bij elke Graco-aankoop 
geniet u van een 
klantenservice van 
A+ niveau.
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