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We optimize your flow

Znaczenie dobrego funkcjonowania pomp w procesach przemysłowych nie może być lekceważone.  
Ciągłość produkcji istotnie zależy od bezpieczeństwa operacyjnego i solidności pomp.
Bezpieczeństwo żywności jako konsekwencja doskonałej wymywalności ma również istotne znaczenie.  
W dodatku sprawność energetyczna, czyli Twoje koszty elektryczności, stają się bardzo często wyróżniającym 
czynnikiem. 

Czytając dalej tę broszurę przekonacie się, że pompy Packo łączą „know-how” z głęboką znajomością procesów 
produkcyjnych. Naszym celem jest nie tylko poprawa przepływu w pompie, ale również łatwość jej mycia, 
niezawodność i sprawność energetyczna.

Niezależnie od tego czy chodzi o najbardziej higieniczne aplikacje, pompowanie zanieczyszczonych cieczy,  
czy pompowanie warzyw (w całości lub w kawałkach) bez ich uszkodzenia, Packo jest rzetelnym partnerem w ogólnej 
poprawie procesów Waszej działalności.

“Optymalizujemy Wasze procesy pompowe” to nie jest pusty slogan, ale misja, której wszyscy nasi pracownicy są 
świadomi.



Packo Pumps chcemy być najsilniejszym 
ogniwem w łańcuchu
Dostawcy maszyn i urządzeń do produkcji żywności 
i dla innych branż charakteryzujących się szczególnie 
dużymi wymaganiami są pod stale rosnącą presją. Przed 
podobnymi wyzwaniami stają zarówno konstruktorzy 
z działów badawczo-rozwojowych i projektowania, jak i 
inżynierowie projektu odpowiedzialni za instalacje nowych 
linii produkcyjnych. Z jednej strony starają się oni zwiększyć 
możliwości produkcyjne swoich klientów, optymalizując 
równocześnie własne procesy i zmniejszając koszty. Z 
drugiej strony, jako reprezentanci swoich klientów są pod 
coraz większą presją społecznych i prawnych oczekiwań 
odnośnie przestrzegania rygorystycznych standardów 
higieny i zmniejszania obciążeń dla środowiska (ograniczanie 
zużycia energii, wody, wytwarzania odpadów itp.). 
Firma Packo Pumps pragnie pomóc, oferując pompy i 
usługi, które lepiej spełniają swoją rolę we wszystkich tych 
obszarach, aby przedsiębiorstwa z nami współpracujące 
mogły lepiej radzić sobie z przyszłymi wyzwaniami. Mamy 
ambicję stać się najsilniejszym ogniwem w łańcuchu 
procesów gospodarczych.

Znajomość rynków

• chemicznego
• farmaceutycznego
• kosmetyków
• mleka i wyrobów mlecznych
• napojów
• pasz dla zwierząt
• piwowarskiego
• produkcji warzyw
• rolnego
• rozwiązań energooszczędnych
• rozwiązań w zakresie ochrony środowiska
• rybnego
• tkanin
• uzdatniania wody 
• i wielu innych…

Główne walory firmy Packo Pumps 

• Solidność
• Skupienie na celu
• Pasja



Światowa sieć dystrybucji

 Dystrybutor
 Oddział Packo 
 Biura Verder Liquids 

Specjaliści w dziedzinie 
pomp odśrodkowych ze 
stali nierdzewnej

Od roku 1975, firma Packo Pumps projektuje i konstruuje 
pompy ze stali szlachetnej dla różnych gałęzi przemysłu. 
Od tego czasu dostarczyliśmy klientom przeszło 
300.000 pomp przeznaczonych do najróżniejszych 
zastosowań. Pierwsze pompy przez nas skonstruowane 
były przeznaczone dla przemysłu mleczarskiego, zatem 
od samego początku kwestie higieny możliwości 
utrzymania w czystości pomp były dla nas podstawowym 
wymogiem. Stąd wzięło się stosowanie stali nierdzewnej 
i standardowe używanie elektrochemicznej obróbki 
powierzchni (elektropolerowania). Te dwa czynniki po 
dziś dzień są wyróżnikiem naszej firmy. Dywersyfikacja i 
pogłębianie wiedzy zapewniły firmie Packo Pumps pozycję 
rynkowego lidera w różnych branżach.

Od lata 2015 r. Packo Pumps należy do grupy Verder. 
W sumie zatrudniamy 1500 osób na całym świecie, w 
różnych zakładach produkcyjnych i biurach sprzedaży. 
Oddział w Diksmuide wytwarza pompy przemysłowe i 
komponenty do dojarek mechanicznych. Mamy również 
zakład elektropolerowania, który zapewnia naszym 
produktom wykończenie na najwyższym poziomie. 
Zakład produkcyjny w Diksmuide zatrudnia przeszło 130 
pracowników, którzy produkują ponad 10 000 pomp 
rocznie! Wyroby Packo Pumps są obecnie rozprowadzane 
na całym świecie przez przeszło 70 punktów sprzedaży.
Zrównoważony, organiczny wzrost całej spółki, a także 
działu Packo Pumps należy przypisać wysokiej jakości 
produktów i usług oraz dążeniu do stałego doskonalenia.

Obroty firmy Packo Pumps w latach  
2004-2017: stały i zrównoważony wzrost
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Na tej i kolejnych stronach znajdą Państwo krótką 
prezentację różnych dziedzin, w których zyskaliśmy 
znaczną wiedzę i doświadczenie. Ten przegląd jest daleki 
od kompletności, gdyż każdy rok przynosi nowe produkty, 
które potem trafiają na rynek. Ponadto firmy z branż, 
w których dotąd nie działaliśmy, zwracają się do nas z 
propozycją wspólnego opracowania nowych koncepcji i 
doskonalenia istniejących.

Znajomość  
rynku Klienta

Mleczarstwo i  
przemysł spożywczy

Żadna firma nie może się równać z nami doświadczeniem 
w tym sektorze. Przykład: opracowaliśmy pierwsze 
pompy dla przemysłu mleczarskiego i stale doskonalimy 
je we współpracy z naszymi klientami. Choć branża 
stawia wysokie wymagania, jeśli chodzi o łatwość 
czyszczenia pomp, firma Packo znacznie wykracza poza 
minimalne standardy. Źródłem sukcesu jest tu dobrze 
przemyślany projekt oraz standardowe zastosowanie 
elektropolerowania. Specjalnie dla tego sektora 
skonstruowaliśmy wiele pomp posiadających certyfikat 
EHEDG. Pompy spełniają również wymogi rozporządzenia 
unijnego 1935/2004/WE.

Typowe zastosowania: 
Mleko, serwatka, zsiadłe mleko, solanka, drożdże, krew, 
płyny z mycia w układzie zamkniętym itp.

Piwowarstwo i  
produkcja napojów

Doskonałe możliwości czyszczenia, wysoka 
niezawodność, minimalny stopień uszkodzenia produktów, 
niski poziom hałasu i bardzo wysokie zyski wynikające 
w niższych rachunków za energię – oto niektóre z 
najważniejszych cech tego obszaru zastosowań.
Z przepływem do 1250 m³/h firma Packo oferuje bodaj 
najszerszy asortyment pomp dopuszczonych do kontaktu 
z żywnością dla tego segmentu rynku. Firma  Packo ma 
szansę stać się punktem odniesienia dla wszystkich 
producentów na tym rynku. Najlepszym tego dowodem 
jest fakt, że pompy Packo do filtracji wina i piwa już 
stały się standardem. Pompy spełniają również wymogi 
rozporządzenia unijnego 1935/2004/WE.

Typowe zastosowania: 
Filtracja wina, piwa i soków owocowych,
delikatne pompowanie zacieru, osadu drożdżowego, wody,
roztworów cukrowych, syropów, ekstraktów, płynów z 
mycia w układzie zamkniętym itp.

Segmentacja rynku

 Żywność
  Branża farmaceutyczna i biotechnologie
 Przemysł włókienniczy i ogólny
  Pasza dla zwierząt
  Uzdatnianie wody i produkcja biogazu
  Usługi posprzedażne

Obecność w przemyśle spożywczym

  Piwowarstwo i produkcja napojów
 Ziemniaki i inne warzywa
 Żywność, nabiał i pochodne
 Mięso, ryby, olej do smażenia



Warzywa, ziemniaki, 
mięso i ryby, olej do 
smażenia...

Z tym sektorem związana jest znaczna część naszej 
podstawowej działalności. Możemy zatem uważać się 
za specjalistów w omawianym segmencie rynkowym. 
Firma Packo dostarcza niezawodne rozwiązania, czy to w 
przedmiocie niepowodującego uszkodzeń przetłaczania 
ziemniaków, owoców morza itp., czy też w transporcie oleju 
do smażenia o temperaturze sięgającej 190°C. Przemyślana 
konstrukcja zapewnia płynne przetłaczanie surowców 
bez uszkodzenia, z należytym uwzględnieniem aspektów 
higienicznych, trwałości i niezawodności. Pompy spełniają 
również wymogi rozporządzenia unijnego 1935/2004/WE.

Typowe zastosowania: 
Przetłaczanie i blanszowanie ziemniaków, warzyw, ryb, 
owoców morza, itp., solanki, rzadkiego ciasta i oleju do 
smażenia o temp. do 190°C.

Przemysł ogólny  
i włókienniczy

Packo Pumps to szeroki asortyment pomp do różnych 
zastosowań przemysłowych, w tym barwienia tkanin, 
galwanizacji, farbowania i lakierowania (proszkowego), ale 
do produkcji także pasz dla zwierząt, biopaliwa, bioetanolu 
itp. Nie trzeba dodawać, że nasze pompy odpowiadają 
wymogom przepisów ATEX. Solidne wykonanie, prosta 
konstrukcja, łatwa konserwacja, a także wysoka 
niezawodność – te cechy dają pompom Packo przewagę 
nad innymi. 

Typowe zastosowania: 
Barwienie wyrobów włókienniczych i wełny, obróbka 
powierzchni, sprzęt do czyszczenia przemysłowego, 
produkcja biopaliwa, bioetanolu, rozpuszczalników, pasz 
dla zwierząt itp.

Przemysły: 
farmaceutyczny, 
kosmetyczny, 
biotechnologii i 
półprzewodników

Rozwiązania oferowane przez Packo sprawdzają się nawet 
tam, gdzie wymagania są ekstremalne. Sterylne pompy 
ze stali nierdzewnej, spełniające najwyższe standardy w 
zakresie obróbki powierzchni (normą jest dokładność rzędu 
0,4 µm), o jakości potwierdzonej zestawem certyfikatów, 
dają gwarancję wielu lat bezproblemowego użytkowania. 
Specjalistyczna wiedza, wysoka sprawność pompowania 
(skutkująca obniżeniem kosztów energii), stosowanie 
specjalnych, wyjątkowo niezawodnych uszczelnień – 
wszystko to pozwoliło firmie odnotować niezwykle wysoki 
wzrost sprzedaży w tym sektorze.

Typowe zastosowania: 
Woda oczyszczana, woda do iniekcji, czyszczenie w 
układzie zamkniętym itp.

Uzdatnianie wody i 
produkcja biogazu

Spróbujmy wyobrazić sobie te wszystkie strumienie 
ścieków z firm spożywczych i farmaceutycznych, 
a także uzdatnianie cieczy na potrzeby płuczek 
gazu, wytwarzania biogazu z owoców i warzyw itp. 
Obniżanie kosztów energii, solidność wykonania i 
łatwość konserwacji – to niektóre typowe cechy, jakimi 
charakteryzują się pompy Packo przeznaczone dla 
tego segmentu rynku. Rynek ten przechodzi okres 
gwałtownych zmian, dlatego klienci często odwołują 
się do naszej wiedzy i umiejętności w celu rozwoju i 
doskonalenia swoich stacji pomp.

Typowe zastosowania:
Odpady z czyszczenia w układzie zamkniętym (CIP), ścieki, 
woda z cząstkami i włóknami itp.



Pompy Packo pracują pod wieloma 
względami lepiej niż produkty 

konkurencji. Decydują o tym takie 
czynniki, jak projektowanie, dobór 

materiałów, serwis, znajomość rynku 
i wysoki poziom wykończenia. Są to 

właśnie te wyróżniające cechy, których 
zazdroszczą nam nasi konkurenci.

Wszystkie pompy są 
elektropolerowane, co ułatwia 
czyszczenie i zwiększa odporność 
na korozję. Dodatkową zaletą jest 
efektowny wygląd.

Wysokiej jakości wyroby 
hydrauliczne o najwyższej 
sprawności pompowania i 
najniższych wartościach ciśnienia 
na ssaniu netto. Pompy Packo to 
niższe koszty zużycia energii.

Konstrukcja doskonale 
dostosowana do potrzeb 
czyszczenia pompy. 
Certyfikat EHEDG i 3A 

przyznany pompom spożywczym, 
farmaceutycznym i pompom do 
czyszczenia w obiegu zamkniętym.

Prosta, modułowa 
konstrukcja, solidna i 
łatwa w utrzymaniu.

Pompy Packo  
tworzą nową  

jakość

Zgodność z obowiązującymi normami i 
przepisami, w szczególności europejskimi,  
choć nie tylko.

Standardowy wyrób 
skonstruowany przez zespół 
inżynierów, zaawansowane 
oprogramowania, w rodzaju CFD 
(Computational Fluid Dynamics – 
obliczeniowa mechanika płynów).

Wykorzystując naszą wiedzę 
i doświadczenie w dziedzinie 
pomp odśrodkowych, ale 
także znajomość procesów 
technologicznych, staramy się 
zapewnić klientowi możliwie 
najlepsze rozwiązanie dla jego 
systemu. Dobór pomp ułatwia 
program CAPDATA (Computer 
Aided Pump Selection Program 
– program do wspomaganego 
komputerowo doboru pomp).

Przed wysyłką, wszystkie pompy poddawane są 
szczegółowej zautomatyzowanej procedurze 
badania. Na standardową procedurę badania 
składają się próby ciśnieniowe, a także próba 
wibracji i kontrola podstawowych wymiarów. 
Kontrolą końcową objęte są wszystkie wyroby!

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Wymiary silnika znormalizowane zgodnie 
ze standardem IEC. Dostępna w wersjach 
zgodnych z lokalnie  
obowiązującymi  
przepisami dot.  
silników.

Znormalizowane uszczelnienia mechaniczne. 
Na pełny asortyment składają się wyroby o 
ograniczonej liczbie wymiarów.

BQA_EMS019_C_2015041BQA_QMS019_C_1994041



Szeroki wybór pomp  
ze stali nierdzewnej

Standardowy typoszereg  
pomp Packo
Pompy przemysłowe Pompy przemysłowe

Pompy serii NP60 
Tanie w eksploatacji odśrodkowe pompy przemysłowe ze 
stali nierdzewnej. Energooszczędna, o wysokiej sprawności.
Prosta konstrukcja, łatwa konserwacja.

• Maks. przepływ do 40 m³/h
• Maks. 2.5 bar
• Moc silnika do 2.2 kW

Pompy serii ICP1 
Najlepszy stosunek wartości do ceny w kategorii 
przemysłowych pomp odśrodkowych ze stali nierdzewnej.
Energooszczędna, o wysokiej sprawności.
Modułowa koncepcja pompy złożonej ze standardowych 
komponentów.
Łatwa konserwacja.

• Maks. przepływ do 55 m³/h
• Maks. 4 bar
• Moc silnika do 5.5 kW

Serie pomp MCP2 i MCP3 
Solidna konstrukcja z nierdzewnej stali zlewnej 316L.
Optymalna hydraulika pompy zapewnia wyjątkową wydajność.
Modułowa koncepcja pompy złożonej ze standardowych 
komponentów.
Łatwa konserwacja.

• Maks. przepływ do 1700 m³/h
• Maks. 7 bar
• Moc silnika do 250 kW

Serie pomp ICP2 i ICP3 
Solidna konstrukcja z nierdzewnej stali zlewnej 316L.
Oszczędność energii i bardzo niskie ciśnienie na ssaniu netto.
Modułowa koncepcja pompy złożonej ze standardowych 
komponentów.
Łatwa konserwacja.
Dostępne z armaturą higieniczna, seria pomp ICP+.

• Maks. przepływ do 300 m³/h
• Maks. 12 bar
• Moc silnika do 90 kW

Pompy serii NMS  
Pompa wielostopniowa w wykonaniu przemysłowym. 
Idealna w przypadku średnich przepływów i wysokich ciśnień.

• Maks. przepływ do 50 m³/h
• Maks. 16 bar
• Moc silnika do 45 kW

Serie pomp wirowych IFF i MFF
Pompa wirowa ze stali nierdzewnej z wbudowanym wirnikiem.
Doskonała pompa procesowa do pompowania cieczy o 
znacznej zawartości części niepłynnych i/lub długich włókien.
Dostępna z armaturą higieniczna, seria pomp IFF+

• Maks. przepływ do 700 m³/h
• Maks. 3 bar
• Moc silnika do 250 kW

Seria pomp duplex MWP2
Solidna konstrukcja z odpornej na zużycie ścierne stali typu 
duplex.
Idealna do pompowania produktów nadżerających/ściernych.

• Maks. przepływ do 50 m³/h
• Maks. 6 bar
• Moc silnika do 11 kW

Pompy serii IPP2
Pompa wysokociśnieniowa odpowiednia w przypadku 
ciśnienia układu nieprzekraczającego 40 bar!
Wykonana z litej, obrabianej stali nierdzewnej 316L.
Szczególnie nadaje się do zastosowań z wykorzystaniem 
zjawiska osmozy odwróconej. 
Dostępna z armaturą higieniczna.

• Maks. przepływ do 70 m³/h
• Maks. wysokość podnoszenia 7 bar
• Moc silnika do 22 kW



Seria pomp obiegu powietrza IRP 
Przemysłowa pompa obiegu powietrza do mycia w obiegu 
zamkniętym (CIP return), a także do rozładunku cystern, 
zbiorników itp.
Wysoka sprawność i niskie ciśnienie na ssaniu netto w 
porównaniu z klasyczną pompą o pierścieniu cieczowym.
Zmniejszony poziom hałasu. 
Łatwa konserwacja. 
Dostępna z armaturą higieniczna, seria pomp IRP+.

• Maks. przepływ do 120 m³/h
• Maks. 7 bar
• Moc silnika do 22 kW

Seria pomp samozasysających MSP2 
Solidne wykonanie z nierdzewnej stali zlewnej 316L.
Odpowiednia do zastosowań w obiegu CIP minus, 
rozładunku cystern itp.
Idealna do pompowania cieczy z pęcherzykami powietrza. 
Dostępna z armaturą higieniczna.

• Maks. przepływ do 70 m³/h
• Maks. 3 bar
• Moc silnika do 11 kW

Pompy serii VPCP 
Pompa produktu ze stali AISI 304.
Dzięki specjalnej konstrukcji łopatki i dużej obudowie, 
pompa ta w szczególnym stopniu nadaje się do delikatnego, 
niepowodującego uszkodzeń pompowania ziemniaków, 
warzyw, małż, krewetek itp.
Wyjątkowo duży przepływ.
Dostępna w wersji z otworem wylotowym DN 250.

• Maks. przepływ do 1000 m³/h
• Maks. 2 bar
• Moc silnika do 55 kW
• Maks. wielkość cząsteczek 213mm

Pompa głębinowa serii IM
Dostępna jako pompa wspornikowa serii IML, bez 
uszczelnienia mechanicznego i tulei pomocniczej, długość 
wprowadzenia: 0,5 m.
Z tuleją pomocniczą dla serii IMXL, długość wprowadzenia 
do 1,5 m.
Szczególnie nadaje się do pompowania cieczy silnie 
działających na materiał uszczelnień, np. farb, lakierów, 
powłok galwanicznych, gorącego oleju itp.

• Maks. przepływ do 800 m³/h
• Maks. 6 bar
• Moc silnika do 90 kW

Pompy serii FP60 
Tania w zakupie i eksploatacji pompa do zastosowań 
higienicznych, wykonana z prasowanej stali nierdzewnej.
Energooszczędna, o wysokiej sprawności.
Prosta konstrukcja, łatwa konserwacja.

• Maks. przepływ do 40 m³/h
• Maks. 2.5 bar
• Moc silnika do 2.2 kW

Pompy serii FP1 
Najlepszy stosunek wartości do ceny w kategorii 
higienicznych pomp odśrodkowych ze stali nierdzewnej.
Energooszczędna, o wysokiej sprawności.
Modułowa koncepcja pompy złożonej ze standardowych 
komponentów.
Łatwa konserwacja.

• Maks. przepływ do 55 m³/h
• Maks. 4 bar
• Moc silnika do 5,5 kW

Pompy serii FP2+ 
Atest 3A
Solidnej konstrukcji pompa sanitarna ze stali nierdzewnej 316L.
Oszczędność energii i bardzo niskie ciśnienie na ssaniu netto.
Modułowa koncepcja pompy złożonej ze standardowych 
komponentów.
Łatwa konserwacja.

• Maks. przepływ do 110 m³/h
• Maks. 11 bar
• Moc silnika do 45 kW

Serie pomp FP2 i FP3  
Atest EHEDG
Solidnej konstrukcji pompa do zastosowań higienicznych,  
ze stali nierdzewnej 316L.
Oszczędność energii i bardzo niskie ciśnienie na ssaniu netto.
Modułowa koncepcja pompy złożonej ze standardowych 
komponentów.
Łatwa konserwacja.

• Maks. przepływ do 320 m3/h
• Maks. 12 bar
• Moc silnika do 90 kW

Pompy przemysłowe Pompy do zastosowań higienicznych

Standardowy typoszereg  
pomp Packo



Pompy serii FPP2 
Pompa wysokociśnieniowa do zastosowań higienicznych, 
odpowiednia w przypadku ciśnienia układu 
nieprzekraczającego 40 bar!
Wykonana z litej, obrabianej stali nierdzewnej 316L.
Szczególnie nadaje się do zastosowań z wykorzystaniem 
zjawiska osmozy odwróconej.
Dostępna z armaturą sanitarną.

• Maks. przepływ do 70 m³/h
• Maks. 7 bar
• Moc silnika do 22 kW

Pompy serii CRP+ 
Pompa do mycia obiegu zamkniętym (CIP), z certyfikatem 
EHEDG i 3A.
Unikalna koncepcja obiegu powietrza.
Zmniejszony poziom hałasu.
Łatwa konserwacja.

• Maks. przepływ do 80 m³/h
• Maks. 7 bar
• Moc silnika do 22 kW

Pompy serii FMS  
Pompa wielostopniowa w wykonaniu sanitarnym.
Idealna do pracy przy średnim natężeniu przepływu i 
wysokich ciśnieniach.

• Maks. przepływ do 50 m³/h
• Maks. 16 bar
• Moc silnika do 45 kW

Pompy serii CRP  
Pompa do mycia w obiegu zamkniętym (CIP return), 
z certyfikatem EHEDG.
Unikalna koncepcja obiegu powietrza.
Wysoka sprawność i niskie ciśnienie na ssaniu netto w 
porównaniu z klasyczną pompą o pierścieniu cieczowym.
Zmniejszony poziom hałasu.
Łatwa konserwacja.

• Maks. przepływ do 120 m³/h
• Maks. 7 bar
• Moc silnika do 22 kW

Serie pomp MFP2 i MFP3  
Wykonanie w standardzie do zastosowań higienicznych, z 
nierdzewnej stali zlewnej 316L.
Optymalna hydraulika pompy zapewnia wyjątkową 
oszczędność energii.
Modułowa koncepcja pompy złożonej ze standardowych 
komponentów.
Łatwa konserwacja.

• Maks. przepływ do 1700 m³/h
• Maks. 7 bar
• Moc silnika do 250 kW

Pompy do zastosowań higienicznych Pompy do zastosowań higienicznych



Pompy serii PHP2  
Atest EHEDG i 3A
Konstrukcja zgodna z wytycznymi ASME BPE.
Cząstki w kontakcie < 0,4 μm.
Certyfikaty materiałowe i deklaracje producenta.
Oszczędność energii i bardzo niskie ciśnienie na ssaniu netto.
Modułowa koncepcja pompy złożonej ze standardowych 
komponentów.
Łatwa konserwacja.
Przystosowana do procesów SIP (sterylizacja na miejscu).
Możliwe specjalne konfiguracje uszczelnień.

• Maks. przepływ do 100 m³/h
• Maks. 11 bar
• Moc silnika do 45 kW

Pompy serii PRP2  
Atest EHEDG i 3A
Pompa do mycia w obiegu zamkniętym (CIP return).
Cząstki w kontakcie < 0,4 μm.
Certyfikaty materiałowe i deklaracje producenta.
Unikalna koncepcja obiegu powietrza.
Wysoka sprawność i niskie ciśnienie na ssaniu netto w 
porównaniu z klasyczną pompą o pierścieniu cieczowym.
Zmniejszony poziom hałasu.
Łatwa konserwacja.
Możliwe specjalne konfiguracje uszczelnień.

• Maks. przepływ do 80 m³/h
• Maks. 7 bar
• Moc silnika do 22 kW

Pompy farmaceutyczne

Standardowy typoszereg  
pomp Packo

Seria pomp SFP3 o dużej sile tnącej
Oparte na pompach serii FP3 z wirnikiem zamkniętym.  
Ze stojanem zaprojektowanym specjalnie z zastosowaniem 
pakietu oprogramowania ANSYS CFD (patentowany).
Poprawa wydajności w granicach od 70 do 100% w 
porównaniu z aktualnie dostępnymi technologiami.
Sprawność pompy źródłem dużych oszczędności energii.
Cicha praca!
Wyjątkowa łatwość czyszczenia.
Zaprojektowana z myślą o wygodzie użytkownika, z 
wykorzystaniem standardowych komponentów, umożliwia 
łatwy montaż i konserwację.

• Maks. przepływ do 200 m³/h
• Maks. 5 bar
• Moc silnika do 45 kW

• Maks. wielkość rozdrabniania do 100.000 s-1

 
Typowe zastosowanie:
• Mieszanie dwóch cieczy różniących się znacznie ciężarem 

właściwym 
• Mieszanie dwóch cieczy różniących się znacznie lepkością 
• Dyspersja ciał stałych w cieczach

Systemy mieszania tnącego dostępne na zamówienie!

Technologie mieszania



Niezbędne niestandardowe rozwiązanie na 
potrzeby konkretnej instalacji? A może technologia 
pompowania stosowana w Państwa urządzeniu 
wymaga innowacyjnych udoskonaleń?
Packo Pumps specjalizuje się również w pompach ze 
stali nierdzewnej, wykonywanych na zamówienie!

Pompa MCP, napędzana silnikiem hydraulicznym, do 
zastosowań strażackich.

Pionowa pompa rzędowa.

Pompa o liniowym przebiegu momentu (seria LIN) do 
transportu delikatnych produktów.

Pompa osiowa specjalnie skonstruowana na potrzeby 
przemysłu mięsnego.

Specjalne rozwiązania niestandardowe

Pompy do zastosowań higienicznych, nadające się do 
montażu na cysternach do odbioru mleka, zamontowane na 
obudowie łożyska ze stali nierdzewnej. Pompy te mogą być 
również wyposażone w silnik hydrauliczny.

Konstrukcja pomp może uwzględniać specjalne silniki, np.  
ze stali nierdzewnej, bez wentylatora itp.

Pompy ze specjalnym otworem wlotowym i wylotowym.

Powłoka w komorze uszczelnienia zapewnia podwyższoną 
odporność na ścieranie.

Pompy wspornikowe serii IMO zaprojektowane specjalnie do 
pompowania gorącego oleju do smażenia w temp. do 190°C!
Solidna konstrukcja umożliwia pompowanie nie tylko 
gorącego oleju, ale także żrących płynnych środków 
czyszczących!

• Maks. przepływ do 800 m³/h
• Wysokość podnoszenia 30 m
• Moc silnika do 90 kW

Firma Packo Pumps oferuje wykonane na 
zamówienie pompy dla producentów określonych 
maszyn i urządzeń. Pompy tej serii konstruowane 
są w oparciu o standardowy asortyment Packo 
Pumps, z uwzględnieniem dodatkowego 
wyposażenia i dostosowań.

Seria dla producentów sprzętu OEM

Pompy Packo dla producentów sprzętu 
oryginalnego oraz pompy o specjalnych 
rozwiązaniach niestandardowych
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