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מיעלים את הזרימה שלך





חשיבות  ערכן של משאבות תקינות בתהליכים תעשייתיים אינה זניחה. 
רציפות הייצור תלויה מהותית בבטיחות תפעולית ואיתנות המשאבות. 

בנוסף לכך, למשאבות של Packo ישנה יעילות אנרגטית וכך עלויות 
החשמל הפוחתות שלך, הופכות לשיקול חשוב לעתים קרובות יותר.

כפי שתגלו בשלב מאוחר יותר בקטלוג זה, משאבות Packo מאחדת 
בקיאות אינטנסיבית בנוסף להכרות מעמיקה בתהליכי החברה. אנחנו 

שמים לנו למטרה לא רק לשפר את הזרימה במשאבה, אלא גם את 
הניקיון העצמי, האמינות והיעילות האנרגטית. בטיחות והיגיינת המזון 

הנם בעלי חשיבות רבה לכן גם אופן העצמי של המשאבה.

"מיעלים את הזרימה שלך" אינה סיסמא ריקה מתוכן אלא משימה שכל 
צוותנו מחויב אליה. בין אם מדובר ביישומים הדורשים היגיינה גבוהה, 

בשאיבת נוזלים מזוהמים או שאיבת ירקות, מחית או הגבנה ללא גרימת 
נזק, משאבות Packo הם שותף אמין לשיפור תהליכים עסקיים.
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רוצה להיות החוליה החזקה בשרשרת
ספקי מכונות וציוד לתעשיית המזון ותעשיות אחרות בעלות דרישות גבוהות, 

נמצאים תחת לחץ מתמיד. בין אם מעורבים שיקולים של מחקר פיתוח 
ותכנון הנדסי של יצרני הציוד התעשייתי, ובין אם מהנדסי פרויקט מעורבים 

בהתקנת קו ייצור חדש, כולם מתמודדים עם אותם אתגרים.
מצד אחד, ספקי המכונות  מנסים להגדיל את תפוקות הייצור של הלקוחות 
שלהם תוך כדי אופטימיזציה של התהליכים עצמם והקטנת העלויות. מצד  
הלקוחות, ספקי המכונות  נמצאים תחת לחץ חברתי ומשפטי גובר, לעמוד 

בתקני היגיינה קפדניים ולהפחית את הפגיעה בסביבה )אנרגיה, מים, פסולת 
וכו'(.

משאבות Packo מבקשת לסייע בתחום זה על ידי הצע מגוון של משאבות 
כמו גם ביצועים טובים יותר בכל התחומים האלה, כך שהחברות העובדות 
עם משאבות Packo תוכלנה להתמודד עם האתגרים העתידיים. השאיפה 

של Packo היא להיות החוליה החזקה ביותר בשרשרת התהליכים העסקיים.

 Packo ערכי יסוד של משאבות
אמינות • 
מוכוון תוצאות• 
תשוקה• 

השווקים בהם אנו פועלים:

חקלאות• 
מזון לבעלי חיים • 
משקאות• 
מבשלות• 
התעשייה הכימית• 
תעשיית הקוסמטיקה • 
תעשיית החלב• 
פתרונות חיסכון באנרגיה• 
פתרונות סביבתיים• 
תעשיית הדייג• 
תעשיית התרופות• 
טקסטיל• 
ירקות• 
טיהור מים• 
ועוד הרבה...• 
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'המומחים' בתחום המשאבות 
הצנטריפוגליות פלב"מ

 
חברת משאבות Packo, נוסדה ב-1975, פיתחה וייצרה 

משאבות מפלדת אל-חלד עבור תעשיות שונות. מאז 
שנה זו, סיפקנו יותר מ-350,000 משאבות עבור 

יישומים מגוונים.
המשאבות הראשונות שפותחו על ידנו היו מיועדות 

לתעשיית החלב כך שמלכתחילה, היגיינה וניקיון היו 
דרישות בסיסיות עבור משאבות Packo. השימוש 
בפלדת אל-חלד וביצוע סטנדרטי של טיפולי שטח 
אלקטרו-כימים )אלקטרו פוליש(, מקורו נמצא כאן.

אלה הם שני גורמים המבליטים את משאבות Packo עד 
 Packo היום. גיוון והעמקת הידע הביאו את משאבות

לעמדת מוביל שוק בתחומים שונים גם כיום.

מקיץ Packo ,2015 שייכת לקבוצת Verder ביחד, 
אנחנו מעסיקים 1600 עובדים המפוזרים ברחבי העולם, 

במתקני ייצור ומשרדי מכירות

הסניף ב-Diksmuide מייצר משאבות תעשייתיות 
ומשאבות היגייניות קיימת גם מחלקת אלקטרו פוליש 

המעניקה למוצרים שלנו דרגת גימור גבוהה מאד. מפעל 
הייצור ב-Diksmuide יכול להעסיק יותר מ-130 עובדים 

ומייצר יותר מ-10,000 יחידות משאבות בשנה!
משאבות Packo בעלת רשת הפצה של יותר מ-70 

נקודות מכירה ברחבי העולם.

החברה, כמו גם האגף של משאבות Packo, מראים 
תהליך גידול אורגני מתמיד לאורך זמן, בזכות האיכות 
הגבוהה של המוצרים והשירות והרצון שלנו להמשיך 

ולהשתפר באופן קבוע.
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בעמוד הזה ובעמודים הבאים, תמצאו תקציר כללי 
בתחומים שונים בהם משאבות Packo בנתה לעצמה 

מומחיות בולטת. סקירה זאת אינה מתיימרת להיות 
מושלמת, כיוון שבכל שנה מתווספים פיתוחים חדשים 
לשוק. בנוסף לכך, בתחומים בתעשייה, בהן משאבות 
Packo לא הייתה פעילה קודם  לכן, מבקשים מאתנו 

לעבוד על מנת להעלות תפישות חדשות ולשפר את אלה 
הקימות.

תעשיית החלב ותעשיית המזון הכלליתהמומחיות שלנו בשוק שלך
משאבות Packo בעלת ניסיון ללא תחרות במגזר זה. לדוגמה: אנו 
פיתחנו את המשאבות הראשונות עבור תעשיית החלב ומשפרים 

אותן בהתמדה בשיתוף הלקוחות שלנו.

למרות שהתעשייה מציבה דרישות גבוהות בנושא ניקיון משאבות, 
המשאבות שלנו עולות בהרבה באיכותן מהתקנים הקיימים.

הבסיס לכך הוא תכנון מחושב ויישום סטנדרטי של אלקטרו פוליש 
כטיפול פני שטח סופי. מספר משאבות מאושרות EHEDG פותחו 
 EC במיוחד עבור ענף זה. המשאבות עומדות גם בתקן האירופאי

.1935/2004

יישומים אופייניים:
 CIP חלב, מי גבינה, הגבנה\לבן, תמלחת, שמרים, דם, שיטת ניקוי 

ועוד.

מבשלות ומשקאות
ניקיון מושלם, אמינות גבוהה, פגיעה מינימלית במוצר, 

רעש נמוך ויעילות משאבה  גבוהה, המובילים לחשבונות 
אנרגיה נמוכים, הינם מספר מהמאפיינים חשובים ביותר, 
עבור תחום יישומים זה. עם ספיקה המגיעה עד ל-1,800 
מ"ק\שעה, משאבות Packo מציעה מגוון רחב ביותר של 

משאבות מזון עבור נתח שוק זה.

המשאבות של Packo הפכו להיות סטנדרט בתחום סינון 
יין ובירה וזו העדות הטובה ביותר לאיכותן. המשאבות 

.EC 1935/2004 עומדות גם בתקן  אירופי

יישומים אופייניים:
יין, סינון בירה ומיצי פירות, שאיבה עדינה של מחיות כמו 

גם טיפול במשקעים, במים, בתמיסות סוכר, סירופים, 
תמציות, שיטת ניקוי CIP ועוד.

נוכחות בתעשיית המזון

   מזון
   תרופות וביוטכנולוגיה

   תעשיה כללית וטקסטיל
   מזון לבעלי חיים

   טיפול במים ודלק ביולוגי
   שירות לקוחות

פילוח שוק

  מבשלות ומשקאות
  ירקות ותפוחי אדמה

  מזון, מוצרי חלב ונגזרות
  בשר, דגים, שמן טיגון
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תעשייה כללית
וטקסטיל 

משאבות Packo מציעה מגוון רחב של משאבות 
עבור מגוון יישומים תעשייתיים כולל צביעת טקסטיל, 

גלווניזציה, אבקת צבע כמו גם מזון לבעלי חיים, ביו-
דיזל, ביו-אתנול וכו'. מיותר לציין שמשאבות אלו זמינות 
לאספקה בהתאם לתקני ATEX. ביצועים חזקים, קלות 

הרכבה ואחזקה, בנוסף לאמינות גבוהה, מבטיחים 
ש-משאבות Packo יעשו את ההבדל.

יישומים אופייניים: צביעת טקסטיל וצמר, טיפולי שטח, 
ציוד ניקוי תעשייתי, ביו-דיזל , ביו-אתנול, ממיסים, מזון 

לבעלי חיים וכו'.

טיפול במים
ביו-גז

חישבו על זרמי מי שפכים מחברות מזון ותרופות 
אבל גם טיפול בנוזלים, שטיפת גזים, יצור דלק ביו-גז 
מפסולת פירות וירקות וכו'. הוצאות  אנרגיה נמוכות, 

ביצועים יציבים וקלות תחזוקה הינן כמה מהמאפיינים 
של משאבות Packo עבור נתח שוק זה. מגזר זה 

נמצא בהתפתחות מהירה והוא נעזר לעתים קרובות 
במומחיות של משאבות Packo לפיתוח ושיפור מפעלי 

השאיבה.

יישומים אופייניים:
פסולת CIP, מי קולחים, מים עם חלקיקים וסיבים וכו'.

ירקות,
תפוחי אדמה, בשר,
דגים ושמן טיגון,...

חלק משמעותי בליבת העסק שלנו מתקיים במגזר 
זה. בדרך זו, אנחנו יכולים לקרוא לעצמנו מומחים 

בנתח שוק זה. בין אם מדובר בשאיבה ללא גרימת נזק 
לתפוחי אדמה, ירקות, מאכלי ים וכו' או בשאיבת שמן 
 Packo בכל המקרים אלה, משאבות , C190° -טיגון ב

מספקת לכם פתרון אמין. עיצוב מחושב היטב המבטיח 
שאיבה חלקה וללא גרימת נזק ומבלי לאבד את המעקב 

אחר היבט ההיגיינה, השימור או האמינות. המשאבות 
.EC 1935/2004 עומדות בתקן האירופאי

יישומים אופייניים:
העברה ושליקת תפוחי אדמה, ירקות, דגים, מאכלי ים, 

.C 190° -טיפולי המלחה, בלילה והכנסה  לטיגון ב

תעשיית התרופות,
הקוסמטיקה, הביוטכנולוגיה 

והמוליכים למחצה
גם אם הדרישות נוטות להיות קיצוניות, יש ל- משאבות 

Packo פתרון. משאבות סטריליות מפלדת אל-חלד, 
מעובדות עד לקבלת פני שטח באיכות מחמירה ביותר 
)0.4 מיקרומטר, כסטנדרט(, בנוסף לחבילת התעודות 

מעניקים שקט נפשי למשתמש. הודות לידע שלנו 
ויעילות גבוהה של המשאבות )ז.א. חשבונות חשמל 

נמוכים(, שימוש באטמים מיוחדים – וכן  אמינות גבוהה  
- משאבות Packo רשמה גידול מרשים במגזר הזה.

יישומים אופייניים:
מים מטוהרים, שיטת ניקוי CIP, WFI וכו'.
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קל, מודולרי, אחזקה 
ידידותית קונספט יציב

בהתאם לתקנים והחוקים הקיימים, במיוחד 
באירופה, אבל גם מחוצה לה.

.IEC מידות מנוע על פי תקני
זמין בהתאם לתקנים מקומיים למנועים.

אטמים מכניים ע”פ תקן 12756EN. מספר 
מצומצם של מידות עבור מגוון משאבות שלם.

ל משאבות Packo ביצועים טובים יותר משל 
המתחרים, בהרבה היבטים. העיצוב, בחירת 

החומרים, השירות, הכרת השוק ורמה גבוהה 
שלגימור עושים יחד ההבדל. אלה תכונות 

בולטות שמתחרינו מקנאים בהן.

כל המשאבות עוברות תהליך אלקטרו פוליש, 
המעניק להן עמידות גבוהה מפני קורוזיה וניקיון 

משופר. בנוסף לכך מבטיח מראה חיצוני יפה 
יותר.

מוצר הידראולי באיכות גבוהה עם יעילות גבוה 
ביותר וערכי NPSH נמוכים מאוד. חשבונות 

.Packo חשמל נמוכים, הודות ל- משאבה

היכן
Packo משאבות

עושה את ההבדל

מוצר סטנדרטי שתוכנן על ידי צוות 
מהנדסים בעזרת תוכנה מתקדמת 

CFD )דינמיקה חישובית של הנוזלים(.

הודות למומחיותה של משאבות 
Packo משאבות בתחום 

הצנטריפוגליות כמו גם, בהכרת 
תהליכים, אנו שואפים לתת 

את הפתרון הטוב ביותר שניתן 
לתת למערכת שלכם. תמיכה 

בבחירת המשאבה שלכם בעזרת 
CAPDATA )תוכנה בחירת משאבות 

ממוחשבת(.

לפני משלוח, כל המשאבות עוברות הליך בדיקה 
אוטומטי יסודי, הכולל בדיקות ביצועים, בדיקת 

לחץ הידרוסטטי, כמו גם, מבחן ויברציות ובדיקת 
מידות, הבדיקות  הינם חלק מתהליך בדיקה 

סטנדרטית. 100% בחינה סופית!

מבנה ניקיון עצמי מושלם. אישורי 
EHEDG ו-A3 קיימים עבור 

משאבות מזון, משאבות תרופות 
גם משאבות CIP חוזר.
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ISO 14001:2015
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מגוון רחב של משאבות 
מפלדת אל-חלד )נירוסטה(

מגוון סטנדרטי
של Packo משאבות

משאבות תעשייתיות כלליותמשאבות תעשייתיות כלליות

60NP משאבה מסדרה
משאבה צנטריפוגלית תעשייתית זולה מפלדת אל-חלד.

חיסכון באנרגיה הודות ליעילות גבוהה.
עיצוב ותחזוקה פשוטים.

•  ספיקה מקס’ עד 40 מ”ק\שעה
•  מקס’ מטר 27

•  הספק מנוע עד 2.2 קו”ט

ICP1 משאבה מסדרה
המשאבה צנטריפוגלית תעשייתית מפלדת אל-חלד 

נותנת "את התמורה הטובה ביותר לכספך".
חיסכון אנרגטי בנוסף ליעילות גבוהה.

עיצוב מודולרי מורכב מרכיבים סטנדרטיים.
תחזוקה פשוטה.

•  ספיקה מקס' עד 55 מ"ק\שעה
•  מקס' מטר 37

•  הספק מנוע עד 5.5 קו"ט

MCP3-ו MCP2 משאבה מסדרה
עיצוב עמיד מפלדת אל-חלד L316 בלחץ )פרס(.
יעיל במיוחד הודות להידרוליקה אופטימלית של 

המשאבה. עיצוב מודולרי מורכב מרכיבים סטנדרטיים.
תחזוקה פשוטה.

• ספיקה מקס' עד 1800 מ"ק\שעה
• מקס' מטר 75

• הספק מנוע עד 250 קו"ט

3ICP-2 וICP משאבה מסדרה
עיצוב עמיד מפלדת אל-חלד L316 בלחץ)פרס(.

יעילות גבוהה ו-NPSH  נמוך מאד.
עיצוב מודולרי מורכב מרכיבים סטנדרטיים.

תחזוקה קלה.
.ICP + זמין עם אביזרים סניטריים, משאבה מסדרה

•  ספיקה מקס’ עד 320 מ”ק\שעה
•  מקס’ מטר 220

•  הספק מנוע עד 90 קו”ט

NMS משאבה מסדרה
משאבה רב-שלבית בעיצוב תעשייתי.

אידיאלית לעבודה בספיקה מתונה ולחצים גבוהים.

•  ספיקה מקס' עד 50 מ"ק\שעה
•  מקס' מטר 215

•  הספק מנוע עד 45 קו"ט

MFF-ו IFF משאבת וורטקס מסדרה
משאבת וורטקס מפלדת אל-חלד עם מאיץ נסוג.

אידיאלי כמשאבת תהליך לשאיבה נוזלים בעלי אחוז 
גבוהה של מוצקים ו\או סיבים ארוכים.

קיים עם אביזרים סניטריים.

•  ספיקה מקס' עד 750 מ"ק\שעה
•  מקס' מטר 35

•  הספק מנוע עד 250 קו"ט

MWP2 משאבת דופלקס מסדרה
עיצוב עמיד מחומרי דופלקס עמידים לבלאי.

אידיאלי לשאיבת מוצרים ארוזיבים \ שוחקים.

•  ספיקה מקס' עד 50 מ"ק\שעה
•  מקס' מטר 60

•  הספק מנוע עד 11 קו"ט

IPP2 משאבה מסדרה
משאבת לחץ גבוה המתאימה ללחצי מערכת עד 40 בר!

.L316 מיוצר מפלדת אל-חלד חזקה מעובדת
מתאים במיוחד לשימוש ביישומי אוסמוזה הפוכה.

קיים עם אביזרים סניטריים.

•  ספיקה מקס' עד 110 מ"ק\שעה
•  מקס' מטר 110

•  הספק מנוע עד 22 קו"ט

מיעלים את הזרימה שלך



IRP משאבת להתמודדות עם אוויר מסדרה
משאבה תעשייתית עבור יישומי החזר CIP , כגון פריקת 

משאיות ומכלים.
יעילות גבוהה ו-NPSH  נמוך ביחס למשאבות טבעת נוזל 

קלאסיות.
תחזוקה פשוטה.

.IRP+ קיים עם אביזרים סניטריים, משאבה סדר

•  ספיקה מקס' עד 150 מ"ק\שעה
•  מקס' מטר 75

•  הספק מנוע עד 22 קו"ט

MSP2 משאבת הטרמה עצמית מסדרה
.316L מארז חזק מפלדת אל-חלד יצוק

מתאים לשיטת- CIP, פריקת משאיות וכו'.
אידיאלי לשאיבת נוזל המכיל אוויר

קיים עם אביזרים סניטריים.

•  ספיקה מקס' עד 70 מ"ק\שעה
•  מקס' מטר 30

•  הספק מנוע עד 11 קו"ט

VPCP משאבה מסדרה
.AISI 304 משאבה מיוצרת מפלדת אל-חלד

הודות לתכנון מיוחד של המדחף)אימפלור( ומעטפת 
גדולה של המשאבה, מתאימה במיוחד לשאיבה עדינה 

וללא גרימת נזק לדוגמה:  תפוחי אדמה, ירקות, חלזונות, 
שרימפס וכו'

מעבר מאד רחב.
.DN 250 קיים עד לפלט

•  ספיקה מקס' עד 1000 מ"ק\שעה
•  מקס' מטר 20

•  הספק מנוע עד 55 קו"ט
• מעבר חופשי מקסימאלי 213 מ"מ

IML -וIMXL משאבה טבילה מסדרה
קיים בתור משאבה חצי טבילה מסדרה IML ללא אטם מכני 

או מסב תמיכה אורך החדרה של 0.5 מטר.
עם ֵמַסב תמיכה בסדרת IMXL בעל אורך החדרה עד 1.5 מ'.
מתאים במיוחד לשאיבת נוזלים קשים לאטימה כמו צבעים, 

לכות, ציפויים גלווניים, שמן טיגון חם וכו'.

•  ספיקה מקס' עד 1000 מ"ק\שעה
•  מקס' מטר 60

•  הספק מנוע עד 132 קו"ט

משאבות תעשייתיות כלליותמשאבות תעשייתיות כלליות

IMO משאבה מסדרה
סדרת משאבות חצי טבולות מתוכננות ספציפית לשאיבת 

.C190° -שמן טיגון חם ב
תכנון אמין לטיפול בשמן טיגון חם כמו גם

לנוזלי ניקוי אגרסיביים!

•   קיים עד 1000 מ"ק\שעה
•   לחץ מטר 60

•   הספק מנוע עד 132 קו"ט

מיעלים את הזרימה שלך



FP3-ו FP2 משאבה מסדרה
.L316 משאבה היגיינית חזקה מיוצרת מפלדת אל-חלד

חיסכון אנרגטי ו-NPSH נמוך מאד.
הרכבה מודולרית מרכיבים סטנדרטיים.

תחזוקה פשוטה.

•  ספיקה מקס' עד 320 מ"ק\שעה
•  מקס' מטר 220

•  הספק מנוע עד 90 קו"ט

FP1 משאבה מסדרה
"תמורה הטובה ביותר לכספך"

משאבת היגייניות צנטריפוגלית מנירוסטה.
חיסכון אנרגטי עם יעילות גבוהה.

הרכבה מודולרית מרכיבים סטנדרטיים.
תחזוקה פשוטה.

•  ספיקה מקס' עד 55 מ"ק\שעה
•  מקס' מטר 110

•  הספק מנוע עד 5.5 קו"ט

FP2+ משאבה מסדרה
.L316 משאבה סניטרית חזקה מפלדת אל-חלד

חיסכון אנרגטי ו-NPSH נמוך מאד.
הרכבה מודולרית מרכיבים סטנדרטיים.

תחזוקה פשוטה.

•   ספיקה מקס' עד 110 מ"ק\שעה
•   מקס' מטר 110

•   הספק מנוע עד 45 קו"ט

משאבות הגייניות

FP60 משאבה מסדרה
משאבה הגיינית זולה מיוצרת מפלדת אל-חלד לחוצה.

חיסכון אנרגטי הודות ליעילות גבוהה.
הרכבה ותחזוקה פשוטה.

•  ספיקה מקס' עד 40 מ"ק\שעה
•  מקס' מטר 25

•  הספק מנוע עד 2.2 קו"ט

FPP2 -וFPP3 משאבה מסדרה
משאבת היגיינית בלחץ גבוה המתאימה ללחצי

מערכת עד 40 בר!
L316 מיוצר מפלדת אל-חלד מוצקה

מתאים במיוחד לשימוש ביישומי אוסמוזה הפוכה.

•   ספיקה מקס' עד 200 מ"ק\שעה
•   מקס' מטר 70

•   הספק מנוע עד 45 קו"ט

FMS משאבה מסדרה
משאבה לתנאים היגייניים רב-שלבית.

אידיאלית לעבודה בספיקה מתונה ולחצים גבוהים.

•  ספיקה מקס' עד 50 מ"ק\שעה
•  מקס' מטר 215

•  הספק מנוע עד 45 קו"ט

CRP משאבה מסדרה
.EHEDG מאושרת CIP משאבת החזר

קונספט ייחודי להתמודדות עם אוויר. יעילות גבוהה 
ו-NPSH נמוך בהשוואה למשאבות ואקום קלאסיות.

עוצמת רעש נמוכה.
תחזוקה פשוטה.

•   ספיקה מקס' עד 120 מ"ק\שעה
•   מקס' מטר 70

•   הספק מנוע עד 22 קו"ט

MFP3-ו MFP2 משאבה מסדרה
.L316 משאבה לתנאים היגייניים מפלדת אל-חלד יצוקה
חיסכון אנרגטי קיצוני הודות להידרוליקה אופטימלית של 

המשאבה.
הרכבה מודולרית מרכיבים סטנדרטיים.

תחזוקה פשוטה.

•   ספיקה מקס' עד 1800 מ"ק\שעה
•   מקס' מטר 70

•   הספק מנוע עד 250 קו"ט

מגוון סטנדרטי
של Packo משאבות

משאבות היגייניות

מיעלים את הזרימה שלך



CRP + משאבה מסדרה
.A3-ו EHEDG מאושרת CIP משאבת החזר

קונספט ייחודי להתמודדות עם אויר. 
עוצמת רעש נמוכה.

תחזוקה פשוטה.

•  ספיקה מקס' עד 80 מ"ק\שעה
•  מקס' מטר 70

•  הספק מנוע עד 22 קו"ט

משאבות היגייניות

MSCP  משאבה מסדרה
מסוג Side-Channel, עם 

כושר יניקה משמעותי, יחד עם אפשרות התמודדות עם 
אויר בנוזל.

אידיאלית לפעולה עם נוזל הכולל הרבה אויר, כנגד לחץ 
נגדי גבוה בקו הסניקה.

• ספיקה מרבית: עד 40 מק”ש
• לחץ מרבי : עד 75 מטר

• מנוע חשמלי: עד 15 ק”ו.

GFP + משאבה מסדרה
משאבה ייחודית היגיינית המשלבת משאבה צנטריפוגלית 

רגילה, עם משאבת טבעת נוזל, החולקות מנוע אחד וציר 
אחד.

אידאלי לנוזלים מקציפים ו/או צמיגים המכילים אויר/גז
• ספיקה מרבית: עד 400 מק”ש

 •לחץ מרבי : עד 30 מטר
•  מנוע חשמלי: עד 45 ק”ו.

PHP2 משאבה מסדרה
.BPE ASME - הרכבה בהתאם להנחיות ה

חלקים במגע > 0.4 מיקרומטר.
תעודות חומרים והצהרות מפעל.

חיסכון אנרגטי ו-NPSH נמוך מאד.
הרכבה מודולרית עם מרכיבים סטנדרטיים.

תחזוקה פשוטה.
.SIP -מתאים ל

ְּתצּוָרה מיוחדת להרכבות איטום אפשרית

•   ספיקה מקס' עד 100 מ"ק\שעה
•   מקס' 11 בר

•   הספק מנוע עד 45 קו"ט

משאבות היגייניות

PRP2 משאבה מסדרה
משאבת החזר CIP  \ משאבת שמנים.

חלקים במגע > 0.4 מיקרומטר.
תעודות חומרים והצהרות מפעל.

קונספט ייחודי לטיפול באוויר.
יעילות גבוהה ו-NPSH נמוך בהשוואה

למשאבות מקבילות.
עוצמת רעש נמוכה.

תחזוקה פשוטה.
ְּתצּוָרה מיוחדת להרכבות איטום אפשרית

•   ספיקה מקס' עד 80 מ"ק\שעה
•   מקס' 7 בר

•   הספק מנוע עד 22 קו"ט

מגוון סטנדרטי
של Packo משאבות

מיעלים את הזרימה שלך



משאבה היגיינית מתאימה להרכבה על משאיות איסוף 
חלב, בנויה על בית מיסב מפלדת אל-חלד. משאבות אלה  

זמינות  עם מנוע הידראולי.

משאבות עם מנועים מיוחדים כגון מנועים מפלדת אל-
חלד, מנועים ללא מאוורר וכו'.

משאבה עם פתחי כניסה ויציאה מיוחדים.

ציפוי בית אטם לעמידות משופרת כנגד שחיקה

משאבות Packo מציעים משאבות מותאמות אישית 
ליצרני מכונות ומערכות ספציפיות. 

סדרת המשאבות זו מבוססות על ההיצע הסטנדרטי של 
משאבות Packo עם אופציות להתאמות.

סדרות עבור יצרני ציוד

Packo משאבות עבור יצרני ציוד
מקורי ופתרונות מיוחדים המותאמים לצרכי הלקוח

SFP3-ו SFP2 משאבה מהמגנת מסדרה

מבוססת על סדרת המשאבות 2FP עם מאיץ פתוח 
וסדרת המשאבות 3FP עם מאיץ סגור.

באריזת מיוחדת  CFD ANSYS סטאטור מתוכנן 
)פטנט(

שיפור יעילות בין 70% ל-100% ביחס לטכנולוגיות 
הקיימות היום.

חיסכון אנרגטי גדול הודות ליעילותה הגבוהה.
פעולה שקטה!

ניקיון מאד פשוט.
התקנה ותחזוקה פשוטה הודות לעיצוב הידידותי שלה 

והשימוש ברכיבים סטנדרטיים.

•   ספיקה מקס' עד 200 מ"ק\שעה
•   מקס' 7 בר

•   הספק מנוע עד 45 קו"ט
 s-1 100000 חתך מקסימאלי עד   •

יישומים אופייניים:
•  ערבוב שני נוזלים בעלי הבדל גדול במשקל סגולי 
•  ערבוב שני נוזלים בעלי הבדלים גדולים בצמיגות 

•  פיזור מוצקים בנוזלים.

מערכות ערבול זמינות על פי בקשה!

טכנולוגיות ערבול

מיעלים את הזרימה שלך



מחפש פתרון מיוחד בהתאמה אישית למערכת 
מורכבת? או שאתם מחפשים שיפורים חדשניים 

לטכנולוגית המשאבה במכונה שלכם?
משאבות Packo הוא גם המומחה שלכם למשאבות 

מפלדת אל-חלד מותאמות לקוח !

משאבת MCP מונעת על ידי מנוע הידראולי ליישום 
בשירותי כבאות.

משאבה קווית אנכית.

משאבה צירית מתוכננת במיוחד ליישומים
בתעשיית הבשר.

פתרונות בהתאמה אישית

מיעלים את הזרימה שלך
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