
Toepassingen met 
gefermenteerde zuivelproducten
Hygiënische oplossingen van Graco

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 .



Gangbare materialen

• Yoghurt

• Ricotta

• Gearomatiseerde melk

• Cottagecheese (korrelkaas)

• Zure room

• Verwijderingsmiddel voor wrongel en wei

• Roomkaas

• Roomijs (bewerkt)

• Margarine

• Boter



SaniForce™-zuigerpompen en -lossystemen
om matig viskeuze tot viskeuze materialen 

te verpompen en te lossen

SaniForce 5:1 
Vaten los-systeem

SaniForce 6:1 
Zuigerpomp

SaniForce-zuigerpompen

• Perfect voor het vlot verpompen van matig viskeuze tot viskeuze 
materialen

• Snel demonteerbare constructie

• Op vraag werkende pompen van roestvrij staal uit de 300-serie

Populaire modellen

24E840  Pomp 6:1 op drumlengte , inlaat van 36,6 mm, Buna, 
nylon, nitrilpakkingen

24E839  Pomp 6:1 op drumlengte, inlaat van 36,6 mm, 
PTFE-pakkingen

SaniForce-vaten- en containerlossystemen

• Voor snel en gemakkelijk lossen van vaten en containers

• Uitgerust met opblaasbare ringafdichtingen voor een hogere 
effi ciëntie en snellere verwisseling van vaten

• Leverbaar in confi guratie met membraan- of zuigerpomp

• Veilige verplaatsingsmethode omdat het vat op de vloer blijft staan 
en niet opgetild moet worden om het materiaal te lossen

• Propere werkwijze, de omgeving van het vaten los-systeem wordt 
niet vuil

Populaire modellen

24D714 SaniForce 5:1-voorzuigerpomp met opblaasbare 
ringafdichting

24D936 SaniForce 3150 HS-membraanpomp met opblaasbare 
ringafdichting

BESA7C Twee 5:1-pompen met dubbele kogel en opblaasbare 
ringafdichting voor een container van 1135 l in triplex
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Ultrahygiënische SaniForce™ 
1590- en 3150-pompen
om materiaal te mengen en te verpakken

SaniForce 1590 HS en 3150 HS met 3A-certificaat

• Modellen met doorstroomsnelheden variërend van 340-568 l/min

• Eenvoudig te reinigen dankzij een snel demonteerbare constructie

• Ultrahygiënische 32 Ra oppervlaktedekking

Populaire modellen

SBBAAA SaniForce 1590 HS - Inlaat/uitlaat van 50,8 mm met 
PTFE-kogels en overmolded EPDM-membranen

SA33A1 SaniForce 3150 HS - Inlaat/uitlaat van 76,2 mm met 
PTFE-kogels en overmolded EPDM/PTFE-membranen

SaniForce 3150 HS

SaniForce 3150 3A


