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We optimize your flow

Význam řádně fungujících čerpadel v průmyslových procesech není možno zanedbat. Zachování kontinuity 
výrobního procesu ve značné míře závisí na provozní bezpečnosti a robustnosti čerpadel. 
Velký význam však mají rovněž takové faktory, jako např. bezpečnost potravin a v důsledku této skutečnosti rovněž 
možnosti čištění. Stále častěji vstupuje do popředí také energetická účinnost, která souvisí s vašimi náklady na 
elektřinu.

Na dalších stránkách tohoto katalogu zjistíte, že společnost Packo Pumps spojuje své znalosti s požadavky 
výrobních procesů. Zaměřujeme se nejen na zlepšení průtokových parametrů v čerpadlech, ale též na možnosti 
čištění, spolehlivost a energetickou účinnost našich výrobků. 

Ať již se bude jednat o ty nejkritičtější aplikace z hlediska hygieny, přečerpávání kontaminovaných kapalin nebo 
přečerpávání rostlinných látek (s obsahem částic/pevné fáze) bez poškození, jsou čerpadla firmy Packo spolehlivým 
partnerem pro zlepšení celkového obchodního procesu. 

“We optimize your flow” není pouhým prázdným sloganem, ale vyjadřuje poslání, jehož si jsou všichni naši 
pracovníci dobře vědomi. 



Packo Pumps chce být se svými 
čerpadly nejsilnějším 
článkem řetězu
Dodavatelé strojů a zařízení pro potravinářský průmysl a 
pro další vysoce náročná průmyslová odvětví jsou pod 
neustálým tlakem. Ať již se jedná o pracovníky výzkumu a 
vývoje, návrháře a konstruktéry u výrobců průmyslových 
zařízení nebo projektové inženýry zabývající se instalací 
nové výrobní linky, všechny tyto profese čelí obdobným 
problémům. Na jedné straně se snaží zvýšit výrobní 
kapacitu svých zákazníků při současné optimalizaci 
vlastních procesů a při soustavném snižování nákladů.  
Na druhé straně jsou jménem svých zákazníků pod 
zvyšujícím se společenským a právním tlakem na 
dodržování přísných hygienických norem a omezování 
svých vlivů na životní prostředí (energie, voda, odpad, atd.). 
Společnost Packo chce svým zákazníkům pomoci 
nabídkou čerpadel a služeb, které budou naplňovat 
očekávání ve všech těchto oblastech, aby se společnosti 
pracující s čerpadly firmy Packo mohly vypořádat s 
budoucími výzvami. Ambicí společnosti  Packo je být 
nejsilnějším článkem v řetězu obchodních procesů.

Trhy, na kterých jsme jako doma

• Chemický průmysl
• Ekologicky šetrná řešení 
• Energeticky úsporná řešení 
• Farmaceutický průmysl
• Kosmetika
• Mlékárny a mlékárenský průmysl 
• Nápoje
• Pivovary
• Rostlinná výroba
• Rybářství 
• Textilní průmysl 
• Úprava vod 
• Zemědělství
• Zvířecí krmiva
• A mnohem více…

Základní hodnoty Packo Pumps 

• Spolehlivost 
• Orientace na výsledek 
• Nadšení 



Celosvětová distribuční síť

 Distributor
 Divize firmy Packo
 Kanceláře Verder Liquids

“Specialista” na 
odstředivá čerpadla  
z nerezové oceli.
Již od roku 1975 navrhuje a vyrábí Packo Pumps čerpadla 
z nerez oceli pro různá průmyslová odvětví.  
Od té doby jsme již dodali více než 300 000 čerpadel a 
tato čerpadla jsou určena pro nejrozmanitější aplikace. 
První čerpadla, která byla vyvinuta naší firmou, byla 
určena pro mlékárenský průmysl, a proto je možno 
konstatovat, že již od samého počátku byly hygiena a 
čistitelnost jedním ze základních požadavků na čerpadla 
firmy Packo. Použití nerez oceli a standardní aplikace 
elektrochemické úpravy povrchu (elektrolytické leštění) 
mají svůj původ právě v této oblasti. Čerpadla firmy Packo 
se odlišují i v současné době od konkurence zejména 
v těchto dvou uvedených faktorech. Diverzifikace a 
prohlubování znalostí vedly čerpadla firmy Packo k tomu, 
aby se v současné době stala jedničkou na trhu v různých 
sektorech.

Od léta 2015 patří firma Packo Pumps do skupiny Verder. 
Na různých pozicích a prodejních místech celého 
světa zaměstnáváme společně 1900 lidí. Pobočka v 
Diksmuide vyrábí průmyslová čerpadla a komponenty 
mlékárenských strojů. Nachází se zde rovněž divize 
elektrolytického leštění, která dodává vašim výrobkům 
velmi vysoký stupeň povrchové úpravy. Výrobní závod v 
Diksmuide je dobrým zaměstnavatelem pro více než 130 
zaměstnanců a výrobcem více než  
10 000 čerpadlových jednotek za rok! Více než 70 
prodejních míst zajišťuje dodávky výrobků Packo Pumps 
do celého světa.

Společnost jakož i oddělení čerpadel společnosti Packo 
Pumps prožívají udržitelný organický růst, za který 
vděčíme vysoké kvalitě výrobků a služeb a ochotě 
dosahovat neustálého zlepšování.

Obrat společnosti Packo Pumps od roku 
2004 do roku 2017: stálý a udržitelný růst
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Na této straně a na stránkách následujících najdete 
stručný přehled různých oblastí, ve kterých společnost 
Packo vybudovala značné odborné zázemí. Tento přehled 
neusiluje o podání vyčerpávajícího obrazu, neboť každým 
rokem jsou na trh uváděny nové výsledky vývojové 
práce. Rovněž průmyslová odvětví, ve kterých čerpadla 
od společnosti Packo dříve aktivně nepůsobila, nás nyní 
žádají o spolupráci na vytvoření nových koncepcí a 
zlepšení stávajících postupů. 

Naše odborné  
zkušenosti na 

vašem trhu 

Mlékárenství a obecné 
potravinářství

Packo Pumps má v tomto oboru bezkonkurenční 
zkušenosti. Vyvinuli jsme například první čerpadla pro 
mlékárenský průmysl a tato čerpadla jsme spolu s našimi 
zákazníky neustále zlepšovali. Přestože tento sektor klade 
vysoké nároky na čistitelnost čerpadel, výrobky Packo 
Pumps příslušné normy výrazně překonávají.  
Základem této skutečnosti je promyšlený design a 
standardní aplikace elektrolytického leštění povrchu. 
Množství čerpadel s certifikací EHEDG bylo vyrobeno 
speciálně pro tento sektor. Čerpadla rovněž splňují 
evropské nařízení EC 1935/2004.

Typické aplikace: 
Mléko, syrovátka, sýřenina, solanka, kvasnice, krev, CIP, atd. 

Pivovarnictví a nápoje

Dokonalá čistitelnost, vysoká spolehlivost, minimální 
poškození výrobků, nízká hlučnost a extrémně vysoké 
výkony vedoucí k nižším účtům za energii – to jsou 
jen některé z nejdůležitějších vlastností pro tuto oblast 
aplikace. 
S průtokem až 1250 m³/h nabízí Packo Pumps nejširší 
sortiment čerpadel potravinářského provedení pro tento 
segment trhu. Packo Pumps usiluje o to, stát se na tomto 
trhu normou. Skutečnost, že se čerpadlo společnosti 
Packo pro filtraci vína a piva stalo standardem, je toho 
nejsilnějším důkazem. Tato čerpadla splňují rovněž 
evropské nařízení EC 1935/2004.

Typické aplikace: 
Filtrace vína, piva a ovocných šťáv, jemné přečerpávání 
rmutů, kalů, vody, cukerných roztoků, sirupů, extraktů,  
CIP, atd.

Podíl na trhu

 Potravinářský sektor
  Farmaceutický průmysl a biotechnologie 
  Obecná průmyslová výroba a textil
  Krmivo pro zvířata 
  Čistírny a úpravny vod a bioplyn 
  Pozáruční servis

Zastoupení v potravinářském průmyslu 

  Pivovarnictví a nápoje
  Zelinářství a bramborářství
  Potravinářský průmysl, mlékárenství a 
související produkty 

  Zpracování masa, rybářství, potravinářské oleje



Zelinářství, 
bramborářství, 
zpracování masa, 
rybářství, potravinářské 
oleje, ...

V tomto sektoru se odehrává významná část naší 
stěžejní obchodní činnosti. Svým způsobem se můžeme 
považovat za specialisty na tento segment trhu. Ať již se 
jedná o přečerpávání brambor, zeleniny, mořských plodů, 
atd. bez poškození nebo přečerpávání fritovacích olejů až 
do teploty 190 °C, poskytuje společnost Packo spolehlivá 
řešení rovněž v této oblasti. Pečlivě propracovaný design 
zajišťuje hladké a šetrné přečerpávání, aniž by tím utrpěly 
hygienické aspekty, trvanlivost nebo spolehlivost. Naše 
čerpadla rovněž splňují evropské nařízení EC 1935/2004.

Typické aplikace: 
Přemísťování a čištění brambor, zeleniny, ryb, mořských 
plodů, atd; solanka, kašovité směsi a fritovací olej až do 
teploty 190 °C.

Obecná průmyslová 
výroba a textil 

Packo Pumps nabízí široký sortiment čerpadel pro 
celou řadu průmyslových aplikací, včetně barvení 
textilu, zinkování, probarvování a (nanášení práškových 
nátěrových hmot), ale rovněž i v oblasti výroby zvířecích 
krmiv, bionafty, biolihu, atd.  
Je samozřejmostí, že tato čerpadla splňují předpisy ATEX. 
Robustní provedení, snadná konstrukce a údržba spolu  
s vysokou spolehlivostí zajišťují, že čerpadla Packo Pumps 
překonávají svou konkurenci. 

Typické aplikace: 
Barvení látek a vlny, povrchové úpravy, zařízení pro 
průmyslové čištění, bionafta, biolíh, rozpouštědla, zvířecí 
krmiva, atd. 

Farmaceutický 
průmysl, kosmetika, 
biotechnologie a 
polovodiče

I když požadavky jsou hnány do extrémů, nabízí 
Packo Pumps řešení. Sterilní čerpadla z nerez oceli 
obráběná podle nejpřísnějších kritérií na kvalitu povrchu 
(standardem je 0,4 µm), spolu se sadou certifikátů 
znamenají klid pro uživatele. Díky našemu know-how, 
vysoké účinnosti čerpadel (tj. nižší účty za elektřinu), 
použití specifických ucpávek – a tudíž díky vysoké 
spolehlivosti – dosahuje Packo Pumps pozoruhodného 
růstu v tomto sektoru. 

Typické aplikace: 
Čištěná voda, WFI, CIP, atd.

Úprava vod a bioplynu

Tato oblast zahrnuje odpadní vody a jejich čištění z 
potravinářských a farmaceutických společností,  
ale rovněž úpravu pracovních kapalin pro pračky plynu, 
výrobu bioplynu z ovocného a zeleninového odpadu, 
atd. Energetické úspory, robustní provedení a snadná 
údržba – to jsou jen některé typické charakteristiky 
čerpadel Packo Pumps pro tento segment trhu.  
Tento trh se rychle vyvíjí a často apeluje na odborné 
zázemí Packo Pumps v souvislosti s vývojem a 
zlepšováním jejich čerpacích systémů. 

Typické aplikace: 
Čerpadla pro odtah sanitačního roztoku z čištěných 
tanků zpět do CIP nádrže, odpadní vody, vody s obsahem 
pevných částic a vláken, atd.



Čerpadla společnosti Packo si vedou 
lépe než jejich konkurence v mnoha 

ohledech. Konstrukce, výběr materiálů, 
obsluha, znalost trhu a vysoká úroveň 

finálního zpracování jsou faktory, jež 
přispívají k tomuto rozdílu. Jedná se o 

zvláštní charakteristiky, které vyvolávají 
u našich konkurentů závist.

Všechna čerpadla prošla 
elektrolytickým leštěním, 
které poskytuje zvýšenou 
odolnost vůči korozi a zlepšenou 
čistitelnost. Kromě toho zajišťuje 
rovněž lepší vizuální dojem. 

Jedná se kvalitní výrobky s 
nejvyšší účiností a s nejnižšími 
hodnotami NPSH. Díky Packo 
Pumps budete mít nižší náklady 
na energie.

Dokonale čistitelná konstrukce. 
Pro potravinářská čerpadla, 
farmaceutická čerpadla a 
čerpadla pro odtah sanitačního 
roztoku z čištěných tanků zpět 
do CIP nádrže jsou dostupné 
certifikáty EHEDG a 3A.

Jednoduchá,
stavebnicková a
robustní konstrukce
se snadnou údržbou.

Kde čerpadla 
Packo 

překonávají 
konkurenci

Podle příslušných norem a legislativy, 
zejména v rámci Evropy, ale též mimo Evropu.

Standardní výrobek navržený 
týmem inženýrů a s využitím 
sofistikovaného softwaru,  
jako např. CFD (Computational 
Fluid Dynamics).

Díky expertům v Packo Pumps 
dokážeme vždy nabídnout 
optimální zařízení pro vaši 
aplikaci. Pomáhá jim s tím 
sofistikovaný selekční program 
čerpadel CAPDATA (počítačový 
program pro optimální výběr 
čerpadla).

Před expedicí jsou všechna čerpadla 
podrobena automatizovanému zkušebnímu 
postupu. Výkonové a tlakové zkoušky, jakož i 
vibrační zkoušky a kontrola hlavních rozměrů 
jsou součástí standardního zkušebního 
postupu. 100% výstupní kontrola!

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Standardizované rozměry motorů dle IEC. 
Certifikace dle platných lokálních norem.

Normované mechanické ucpávky dle 
EN12756. Několik velikostí pro všechna 
čerpadla Packo.

BQA_EMS019_C_2015041BQA_QMS019_C_1994041



Široký sortiment našich  
čerpadel z nerezové oceli

Standardní  
řada čerpadel Packo
Průmyslová čerpadla Průmyslová čerpadla

Čerpadlo řady NP60 
Cenově výhodné průmyslové čerpadlo z nerezové oceli. 
Energeticky úsporné a vysoce účinné.
Jednoduchá koncepce a údržba.

• Max. průtok do 40 m³/h
• Max. 2.5 bar
• Výkon motoru do 2.2 kW

Čerpadlo řady ICP1 
Nejlepší průmyslové nerezové odstředivé čerpadlo (poměr 
cena/výkon). Energeticky úsporné s vysokou účinností.
Stavebnicová koncepce s použitím standardních 
komponentů.
Snadná údržba.

• Max. průtok do 55 m³/h
• Max. 4 bar
• Výkon motoru do 5.5 kW

Čerpadlo řady MCP2 & MCP3 
Robustní konstrukce z lité nerezové oceli 316L.
Extrémně účinné čerpadlo díky optimální hydraulice.
Stavebnicová koncepce čerpadla sestaveného ze 
standardních komponentů.
Snadná údržba.

• Max. průtok do 1700 m³/h
• Max. 7 bar
• Výkon motoru do 250 kW

Čerpadlo řady ICP2 & ICP3 
Robustní provedení z lisované nerezové oceli 316L.  
Vysoce účinné s velmi nízkou NPSH.  
Stavebnicová koncepce čerpadla sestaveného ze 
standardních komponentů.
Snadná údržba.
Čerpadla ICP+ s možností hygienické fitinky.

• Max. průtok do 300 m³/h
• Max. 12 bar
• Výkon motoru do 90 kW

Čerpadlo řady NMS  
Průmyslově provedené vícestupňového čerpadla. 
Ideální pro nízké průtoky a vysoké tlaky.

• Max. průtok do 50 m³/h
• Max. 16 bar
• Výkon motoru do 45 kW

Vortexové čerpadlo řady IFF & MFF
Vortexové čerpadlo z nerezové oceli se skrytými lopatkami.
Ideální jako procesní čerpadlo pro přečerpávání kapalin s  
významným podílem pevných částic a/nebo dlouhých vláken.
Možnost hygienického připojky pro řadu čerpadel IFF+.

• Max. průtok do 700 m³/h
• Max. 3 bar
• Výkon motoru do 250 kW

Duplexní čerpadlo řady MWP2
Robustní provedení z duplexního materiálu odolného proti 
opotřebení. 
Ideální pro přečerpávání erozivních / abrazivních produktů.

• Max. průtok do 50 m³/h
• Max. 6 bar
• Výkon motoru do 11 kW

Čerpadlo řady IPP2
Vysokotlaké čerpadlo vhodné pro systémový tlak až 40 bar!
Vyrobeno z obrobené nerezové oceli 316L.
Speciálně vyvinuto  pro aplikaci reverzní osmózy.
Možnost hygienické fitinky

• Max. průtok do 70 m³/h
• Max. výtlak 7 bar
• Výkon motoru do 22 kW



Odlučovací čerpadlo vzduchu IRP 
Průmyslové čerpadlo pro odtah sanitačního roztoku z 
čištěných tanků zpět do CIP nádrže, pro vyčerpávání 
cisteren, vyprazdňování nádrží, atd. Vysoce účinné s nízkou 
NPSHr v porovnání s klasickými lamelovými čerpadly.
Nízká hlučnost. 
Snadná údržba.
Čerpadla ICP+ se hygienické fitinky.

• Max. průtok do 120 m³/h
• Max. 2 bar
• Výkon motoru do  22 kW

Samonasávací čerpadlo řady MSP2 
Robustní provedení z lité nerezové oceli 316L.
Ćerpadlo pro odtah sanitačního roztoku z čištěných tanků 
zpět do CIP nádrže, vyčerpávání cisteren, atd.
Ideální pro přečerpávání kapalin s obsahem vzduchu. 
Možnost hygienické fitinky.

• Max. průtok do 70 m³/h
• Max. 3 bar
• Výkon motoru do 11 kW

Čerpadlo řady VPCP 
Čerpadlo s kanálovým impellerem z nerezové oceli AISI 304.
Vhodné pro šetrné a jemné přečerpávání např. zeleniny, 
brambor, mušlí, krevet, atd.
Extrémně velká průchodnost.
Výtlak čerpadla až DN 250.

• Max. průtok do 1000 m³/h
• Max. 2 bar
• Výkon motoru do 55 kW
• Max. velikost pevných částic 213 mm

Ponorné čerpadlo IM
Konzolové čerpadlo IML bez mechanické ucpávky nebo 
podpůrného pouzdra pro ponornou hloubku 0,5 m.
S opěrným pouzdrem pro řadu IMXL s ponornou hloubkou 
až 1,5 m.
Zvláště vhodné pro přečerpávání kapalin, které se obtížně 
utěsňují, jako např. barvy, laky, galvanické nátěry, horký olej, 
atd.

• Max. průtok do 800 m³/h
• Max. 6 bar
• Výkon motoru do 90 kW

Čerpadlo řady FP60 
Cenově výhodné hygienické čerpadlo vyrobené z lisované 
nerezové oceli.
Úspora energie díky vysoké účinnosti.
Snadná koncepce a údržba.

• Max. průtok do 40 m³/h
• Max. 2.5 bar
• Výkon motoru do 2.2 kW

Čerpadlo řady FP1 
Cenově výhodné hygienické čerpadlo vyrobené z lisované 
nerezové oceli.
Energeticky úsporné s vysokou účinností.
Modulární koncepce se standardními komponenty.
Snadná údržba.

• Max. průtok do 55 m³/h
• Max. 4 bar
• Výkon motoru do 5.5 kW

Čerpadlo řady FP2+ 
Certifikace 3A
Robustní sanitační čerpadlo z nerezové oceli 316L.
Energeticky úsporné s velmi nízkou NPSHr.
Modulární koncepce se standardními komponenty.
Snadná údržba.

• Max. průtok do 110 m³/h
• Max. 11 bar
• Výkon motoru do 45 kW

Čerpadlo řady FP2 & FP3  
Certifikace EHEDG 
Hygienické čerpadlo v robustním provedení z nerezové 
oceli 316L. Energeticky úsporné s velmi nízkou NPSHr. 
Stavebnicová koncepce čerpadla sestaveného ze 
standardních komponentů.
Snadná údržba.

• Max. průtok do 320 m3/h
• Max. 12 bar
• Výkon motoru do 90 kW

Průmyslová čerpadla Hygienická čerpadla

Standardní  
řada čerpadel Packo



Čerpadlo řady FPP2 
Hygienické vysokotlaké čerpadlo vhodné pro systémový 
tlak až 40 bar!
Materiál nerezová ocel SS 316.
Vhodné pro aplikace reverzní osmózy.
Možnost sanitační přípojky.

• Max. průtok do 70 m³/h
• Max. výtlak 7 bar
• Výkon motoru do 22 kW

Čerpadlo řady CRP+ 
Čerpadlo s EHEDG a 3A certifikací pro odtah sanitačního 
roztoku z čištěných tanků zpět do CIP nádrže.
Jedinečná koncepce čerpání kapaliny se vzduchem.
Nízká hlučnost.
Snadná údržba.

• Max. průtok do 80 m³/h
• Max. 7 bar
• Výkon motoru do 22 kW

Čerpadlo řady FMS  
Vícestupňové hygienické čerpadlo.
Ideální pro nízké průtoky a vysoké tlaky.

• Max. průtok do 50 m³/h
• Max. 16 bar
• Výkon motoru do 45 kW

Čerpadlo řady CRP  
Čerpadlo s EHEDG certifikací pro odtah sanitačního roztoku 
z čištěných tanků zpět do CIP nádrže. 
Jedinečná koncepce čerpání kapaliny se vzduchem. 
Vysoká účinnost a nízká NPSHr v porovnání s klasickými 
lamelovými čerpadly.
Nízká hlučnost.
Snadná údržba.

• Max. průtok do 120 m³/h
• Max. 7 bar
• Výkon motoru do 22 kW

Čerpadlo řady MFP2 & MFP3  
Hygienické provedení z lité nerezové oceli 316L.
Extrémní energetická úspora díky optimální hydraulice 
čerpadla. Stavebnicová koncepce čerpadla sestaveného ze 
standardních komponentů.
Snadná údržba.

• Max. průtok do 1700 m³/h
• Max. 7 bar
• Výkon motoru do 250 kW

Hygienická čerpadla Hygienická čerpadla



Čerpadlo řady PHP2  
Certifikace EHEDG a 3A
Konstrukce v souladu se směrnicemi ASME BPE.
Smáčené díly < 0,4 μm.
Materiálové certifikáty, prohlášení výrobce.
Energeticky úsporné s velmi nízkou NPSHr.
Stavebnicová koncepce čerpadla sestaveného ze 
standardních komponentů.
Snadná údržba.
Vhodné pro SIP.
Možnost speciálních konfigurací ucpávek.

• Max. průtok do 100 m³/h
• Max. 11 bar
• Výkon motoru do 45 kW

Čerpadlo řady PRP2  
Certifikace EHEDG a 3A
Ćerpadlo pro odtah sanitačního roztoku z čištěných tanků 
zpět do CIP nádrže.
Smáčené díly < 0,4 μm.
Materiálové certifikáty, prohlášení výrobce.
Jedinečný koncept pro čerpání kapalin se vzduchem.
Vysoce účinné s nízkou NPSH v porování s klasickými 
lamelovými čerpadly.
Nízká hlučnost.
Snadná údržba.
Možnost speciálních konfigurací ucpávek.

• Max. průtok do 80 m³/h
• Max. 7 bar
• Výkon motoru do 22 kW

Farmaceutická čerpadla

Standardní  
řada čerpadel Packo

Statická a dynamická míchadla

High Shear čerpadlo série SFP2 a SFP3
Tato čerpadla vycházejí z řady FP3 s uzavřeným impellerem.
Speciální patentovaný stator (ANSYS CFD).
Zvýšená účinnost mezi 70 až 100 % v porovnání se 
současnými technologiemi.
Velká energetická úspora díky vysoké účinnosti.
Tichý provoz!
Snadné čištění.
Snadná instalace a údržba díky stavebnicové koncepci ze
standardních komponentů.

• Max. průtok do 200 m³/h
• Max. 5 bar
• Výkon motoru do 45 kW
• Max. volný průchod 100.000 s-1

Typické aplikace:
• Směšování dvou rozdílných  kapalin s rozdílnou 

specifickou hmotností
• Směšování dvou rozdílných kapalin s odlišnou 

viskozitou.
• Disperzní látky s obsahem pevných částic

Směšovací systémy k dispozici na vyžádání.



Nehodí se vám standardní provedení čerpadel? 
Potřebujete vylepšit stávající čerpadlo do vaší 
technologie nebo ve vašem stroji?
Packo Pumps je taktéž specialista na zakázkovou 
výrobu čerpadel! Čerpadlo vyrobíme přesně dle 
vašeho požadavku!

Čerpadlo MCP poháněné hydraulickým motorem pro 
aplikace při hašení požáru. 

Vertikální procesní čerpadlo.

Čerpadlo řady LIN pro křehké produkty. Čerpadlo udělí 
produktu hybnost a s využitím setrvačnosti umožní, aby 
transportovaný produkt neprošel hnacím ústrojím čerpadla. 
Využívá se např. pro ovoce, zeleninu, živé ryby apod.

Axiální čerpadlo, speciálně určené pro použití v masném 
průmyslu.

Čerpadla vyrobená na zakázku

Hygienické čerpadlo s nerezovým kozlíkem pro montáž 
na cisternu pro sběr a dopravu mléka. Tato čerpadla jsou 
dostupná s hydraulickými motory. 

Čerpadlo s požadavkem na speciální provedení motoru 
(nerezový motor, motor bez ventilátoru, apod.).

Čerpadlo se speciálním sáním a výtlakem.

Potah ucpávkové komory pro zvýšení odolnosti vůči otěru.

Vertikální čepadlo řady IMO speciálně určené pro čerpání 
horkých olejů do teploty až +190 °C. Spolehlivá konstrukce 
čerpadla je vhodná pro čerpání horkých olejů např. na 
smažení, tak i pro čerpání agresivních čistících kapalin.

• Max. průtok do 800 m³/h
• Max. výtlak 30 m
• Výkon motoru do 90 kW

Packo Pumps nabízí čerpadla vyrobená na zakázku 
pro výrobce speciálních stojů a zařízení. Tato čerpadla 
vycházejí ze standardních čerpadel Packo s různými 
opcemi a úpravami.

Čerpadlové řady pro OEM

Čerpadla Packo pro  
OEM aplikace & čerpadla vyrobená na zakázku
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