Przetwarzanie koncentratów
do soków i past
Rozwiązania firmy Graco dla przemysłu spożywczego

UZNANA JAKOŚĆ. WIODĄCA TECHNOLOGIA.

Typowe materiały
• Pasta owocowa
• Pasta warzywna
• Substancje smakowe
• Syropy
• Banan
• Ananas
• Guava
• Mango
• Pomarańcza
• Winogrona

Pompy membranowe SaniForce™
do przekazywania materiału przed pasteryzacją i po niej
Pompy membranowe SaniForce 1040, 1590 i 2150
• Dostępna szeroka gama membran klasy spożywczej,
w tym Santoprenowych i typu overmolded z PTFE lub EDPM/PTFE
• Natężenie przepływu od 151 do 568 l/min
Popularne modele
FD1113

SaniForce 1040 - wlot/wylot 38 mm (1,5") z gniazdami ze stali
nierdzewnej, kulami z PTFE i membranami typu overmolded

FD2113

SaniForce 1590 - wlot/wylot 50,8 mm (2") z gniazdami ze stali
nierdzewnej, kulami z PTFE i membranami typu overmolded

FD3113

SaniForce 2150 - wlot/wylot 63,5 mm (2,5") z gniazdami ze stali
nierdzewnej, kulami z PTFE i membranami typu overmolded
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Pompy membranowe SaniForce 1590 HS i 3150 HS
• Łatwość czyszczenia, możliwość szybkiego rozebrania
• Natężenie przepływu od 340 do 568 l/min
• Powierzchnia z wykończeniem o wysokim standardzie sanitarnym 32 Ra
Popularne modele
SB3AA1

SaniForce 3150 - wlot/wylot 76 mm (3") z membranami typu
overmolded z PTFE i kulami z PTFE

SA33A1

SaniForce 3150 - wlot/wylot 76 mm (3") z membranami typu
overmolded z EPDM/PTFE i kulami z PTFE
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Pompy tłokowe SaniForce™
do zastosowań wymagających niskiego natężenia przepływu
Pompy tłokowe SaniForce
• Idealne rozwiązanie do przekazywania płynów o średniej i wysokiej lepkości
• Konstrukcja umożliwiająca szybkie rozebranie
Popularny model
24E840

Pompa o długości zbiornika 6:1, wlot 36,6 mm (1,44"), uszczelnienia
z kauczuku, nylonu, nitrylu

Urządzenia do rozładowywania zbiorników SaniForce
• Idealne rozwiązanie do rozładowywania past o wysokiej lepkości
• Opróżnianie zbiorników o pojemności 208 l z natężeniem przepływu do
378,5 l/min
• Szybki demontaż i łatwe czyszczenie
• Bezpieczna metoda opróżniania - zbiornik pozostaje na podłożu i nie musi
zostać uniesiony w celu rozładowania materiału
• Praca w czystości - otoczenie urządzenia do rozładowywania pozostaje czyste
Popularny model
24D714

SaniForce 5:1 Urządzenie do rozładowywania zbiorników z pompą
tłokową

SaniForce 6:1
Pompa tłokowa

SaniForce 5:1
Urządzenie do rozładowywania
zbiorników

Wszystkie dane zawarte w niniejszym dokumencie w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania go do druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.
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