
SoloTech

Nauwkeurige dosering van ingrediënten
Automatische smaakdosering. 
Slang met lange levensduur. Eenvoudig te reinigen.

Hygiënische 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 .



VOLDOE AAN DE VRAAG, AUTOMATISEER UW PROCES.

De vraag van consumenten naar uw product is enorm gestegen. U kunt de 
bestellingen amper bijhouden. Uw kwaliteitscontrole en uw personeel staan 
onder druk. Een bestelling missen is geen optie want dat kost handen vol 
geld. Stop daarom met handmatig doseren en stap over op de hygiënische 
peristaltische SoloTech-pompen. Deze pomp is steeds nauwkeurig en levert 
precies de juiste hoeveelheid materiaal, wanneer en waar u het nodig hebt.

Ontwerp met enkele roller.

CONTACTEER ONS VOOR EEN DEMO OF MEER INFO

Bel ons op +32 89 770 700 voor een live of online demonstratie of ga naar 
www.graco.com/sanitarysolotech voor meer informatie. 
Ontdek zelf welke positieve impact de SoloTech-pomp op uw bedrijf kan hebben.

h10
10 mm slang
0,03 tot 1 lpm

AC- en BLDC-motoren leverbaar voor alle formaten

h16
16 mm slang

0,06 tot 5,3 lpm

h25
25 mm slang

0,5 tot 20,2 lpm

h26
26 mm slang

0,9 tot 38,6 lpm

h32
32 mm slang
1,4 tot 67 lpm

HYGIËNISCHE PERISTALTISCHE SOLOTECH-POMPEN 

DE IDEALE POMP VOOR OVERTOLLIG RESTMATERIAAL, 
VASTE EN SCHURENDE DEELTJES TE VERPOMPEN

EEN BETROUWBARE PARTNER IN UW PROCES. 

 > Het ontwerp met enkele roller en de ongelooflijk duurzame slang 
kunnen miljoenen cycli probleemloos aan.

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

FDA goedgekeurde slangen.
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