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Since the foundation, we have taken pride in delivering a wealth of knowledge  
and passion for pumps to the industry, whilst supplying a wide range  
of premium products for various industrial applications.

Over the years, the company has developed into a global Tapflo Group  
with branches and distributors present in nearly every region of the world.

One thing did not change - we are still a family company. 

Our solutions are designed and manufactured in Europe and distributed 
globally to offer the best service and flow solutions to our customers  
for a variety of applications.

Our values, Commitment, Quality and Simplicity are reflected both  
in our product and business approach.

Tapflo values

Commitment 
We are different from our competitors because of our willingness to exceed the customers’ expectations, 
move fast and be flexible. Our culture is based on the spirit of togetherness, enthusiasm and integrity.  
We come from all over the world but we share the same values and we respect each other. We are 
committed.

Quality
We understand that the quality in our work is never better than the weakest link, that’s why we focus  
on every small detail. We share a common passion for continuously finding more efficient and effective 
ways to provide value to our customers. As a manufacturer we have control of the complete process 
both in terms of our products and the way we operate internally. That is why we manufacture the 
highest quality pumps in our segment. 

Simplicity 
We have a saying, “Simple is art” which means we try to find smooth and uncomplicated solutions  
in everything.  By keeping it simple we can focus on the essential, like designing uncomplicated pumps 
with few components. For us it is a key to success; strive to simplify what is complex. 

Our culture is concluded in Our values

Quality commitment
At Tapflo we are simply committed to quality. As a result, our production standards, as well as products quality, 
comply with various globally recognised certification and quality control standards. The Tapflo manufacturing 
process is certified according to ISO 9001:2015, confirming that our processes are appropriate, effective, 
customer-focused and continuously improved.

For fast and flexible service and high-quality products readily available worldwide, choose Tapflo. 

We began our journey in 1980 in Kungälv, a small town on the Swedish west coast, as a family company 
with an ambition to one day become a global player on the pump market.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015

1980
Est. in Sweden
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Könnyű kezelhetőség biztosítja a problémamentes működést.

A szivattyú két fő részből áll: szivattyúcső és motor.

A fő alkatrész (impeller vagy rotor) a szivattyúcső aljában 
helyezkedik el.

A forgórészt a szivattyúcső aljában elhelyezett hosszú  
tengely működteti, amelyet a motor hajt meg.

Működési elv

Hordószivattyúk

Jellemzők és előnyök

Könnyen kezelhető

Nagy választék kiegészítőkből és 
tartozékokból

Kis és nagy viszkozitású anyagokhoz 
(100 000 cP-ig)

Speciális folyamatokhoz alkalmas

Különböző anyagok és megoldások 
állnak rendelkezésre

Alkalmas agresszív közegekhez

Kompakt és praktikus

Széles körű alkalmazás

Alacsony LCC (Life Cycle Cost)

Alkalmazható az élelmiszeriparban

available in

Az elektromos vagy levegővel működtetett hordó- 
és tartályszivattyúk könnyű, praktikus és nagy 
teljesítményű eszközök, melyeket kis és közepes 
viszkozitású közegek, semleges vagy agresszív, 
tűzveszélyes és nem gyúlékony anyagok hordókból 
vagy tartályokból való gazdaságos és biztonságos 
kiürítéséhez és szállításához alkalmazzák.

Hordószivattyúink mobilisan használhatók hordók 
és tartályok ürítésére, illetve helyhez kötötten a 
növénytechnika folyamatok területén. Szerkezetük 
rövid ideig tartó, megszakításokkal végezett munkára 
alkalmas. Szofisztikált, egyszerű technikai konstrukció 
biztosítja az effektív és biztonságos használatot. 
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Gyakori alkalmazások

 
Hangyasav (50%)
Ammónia
Bórsav
Desztilált víz 
Tápoldat
Vas(II) és III-klorid

Ecetsav (80%)
Fotó előhívó oldat
Gyümölcssav
Kálium-hidroxid oldat
Réz-klorid
Tejsav

Nátrium-hidroxid oldat
Foszforsav
Sósav
Kénsav
Hidrogén-preoxid
Citromsav

Közegtípusok:
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  Axiális    
     (Rotor)

 A rotorral kombinált 
szivattyúcsöveket nagy 
kapacitásnál és alacsony 
emelési magasságnál 
használják. 

 Leggyakrabban hordók és 
tartályok szivattyúzásánál 
alkalmazzák.

 316 Ti rozsdamentes 
acélból készült rotor 
kapható, rozsdamentes acél 
csövekhez.

  Radiális 
      (Impeller)

 Nagy emelési magasságnál 
és alacsonyabb áramlási 
teljesítménynél ez  
a megfelelő választás. 

 Ennél a kialakításnál speciális 
konzolt alkalmazunk a cső 
végén. Minden esetben 
figyelembe kell venni, hogy 
a szivattyúcső tényleges 
teljesítménye az adott motor 
teljesítményétől függ.

 316 Ti rozsdamentes acélból 
készült impeller kapható, 
rozsdamentes acél csövekhez.

Szivattyúcsöveket rotorral nagy teljesítmény- és 
alacsony emelési magasság esetén használnak. 
Abban az esetben, ha alacsonyabb áramlási sebesség 
mellett nagyobb az emelési magasság a radiális 
impellérrel ellátott szivattyúcső a megfelelő választás.

Szivattyúcsövek
Minden motor 4 különböző tipusú csővel 
csatlakoztatható: PP, PVDF, rozsdamentes acél és 
alumínium.

A kiválasztás leginkább a szivattyúzott közegtől függ.

A szivattyúcsövet a motorhoz karimával csatlakoztatják 
nagyon egyszerű módon. 

SS 316L
PP PVDF

ALUMINIUM

Különböző tipusú rotorok/impellerek

Minden szivattyúcső standard méretű!
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     JP-02 Kézi szivattyú savak, lúgok és vízalapú 
vegyszerek kezeléséhez. 

Szivattyú anyaga: Polipropilén
Tengely: Rozsdamentes acél  304
Tömítés: FKM 
Áramlási teljesítmény: 0,3, 0,37 vagy 
0,45 l/ütem* a kar helyzetétől függően

A teleszkópos szívócső 340 és 900 mm 
között állítható, átmérője 40 mm.  
A szivattyúháznak két menete van:  
G 2” és G 1½”.

     JP-03 Kézi szivattyú olajok, gázolajok, 
alkoholok (max. 50%), fagyálló foly., 
víz kezeléséhez. 

Szivattyú anyaga: Polipropilén
Tengely: Szerszámacél
Tömítés: NBR 
Áramlási teljesítmény: 0,3, 0,37 vagy 
0,45 l/ütem* a kar helyzetétől függően

A teleszkópos szívócső 340 és 900 mm 
között állítható, átmérője 40 mm.  
A szivattyúháznak két menete van:  
G 2” és G 1½”.

    JP-04 Kézi szivattyú különböző közegek 
kezeléséhez.

Szivattyú anyaga: Polipropilén
Tengely: Polipropilén
Tömítés: közegtől függ
Áramlási teljesítmény: kb. 0,3 l/ütem*
Tömlő csatlakozás: ¾”

A teleszkópos szívócső 500 és 900 mm 
között állítható, átmérője 34 mm.

A szivattyúház menete 2”, minden 
szabványos acél hordóhoz. A különböző 
méretű menetek kompenzálására 
megfelelő adaptereket kínálunk.

    JP-05 Rozsdamentes kézi szivattyú.

A szivattyúcsövek rozsdamentes V4A 
acélból (316 Ti), minden tömítőgyűrű 
PTFE-ből készül. 
Kifejezetten megfelel a gyúlékony 
anyagok kezelésére, mint az oldószerek 
(beleértve az acetont).

Tanusítvány: a TUEV Munich által 
kibocsátott kockázati elemzés
Szivócső hossza: 700, 1000 és 1132 mm
Áramlási teljesítmény: 0,3–0,6 l/ütem *

Szükséges tartozékok: 
Nyomóág PTFE tömítéssel és szárnyas 
anyával; Tömlőcsatlakozás rozsdamentes 
acélból, PTFE tömítéssel és réz-
nikkelezett szárnyas anyával; 3⁄4 ”; 1 ”;
Nikkelezett réz R2 ”-es hordóadapter, 
rögzítő szerkezettel;
Antisztatikus készlet, 4 rézkábelből 
(feltétlenül szükséges gyúlékony 
folyadékok szivattyúzásakor)

    JP-06 Kézi szivattyú víz, kevesbé agresszív 
anyagok, savak és lúgok kezeléséhez.

Szivattyú anyaga: PE és PVC
Szívócső hossza: 850 mm
Áramlási teljesítmény 0,08 l/cikus és
20 l / perc független átvitelnél*.

A kézi szivattyú komplett hossza 130 
cm hosszú kimenőtömlővel és G 2”-es 
hordóadapterrel.

Ezt a kézi szivattyút szifonszivattyúként 
tervezték. A szívócső és a kimenőtömlő 
kézi feltöltése után a szivattyú önállóan 
működik.

           

Kézi szivattyúk

VEGYSZEREKHEZ

*   Minden megadott érték maximális érték.

A szivattyú áramlási sebessége vízre vonatkozik 
18 °C hőmérsékleten és a szabad kimenetnél.

Gyúlékony közegek szivattyúzásakor vagy 
robbanásveszélyes környezetben történő 
alkalmazás esetén csak azok a könnyű szivattyúk 
megengedettek, amelyek rendelkeznek  
a megfelelő jelzéssel/tanúsítvánnyal.

Ezenkívül kötelező a potenciálkiegyenlítés a kézi 
szivattyú és a hordó, ill. tartály földelésével.
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       JP-07 Kézi töltő és transzfer szivattyú.

A szivattyútest polipropilénből, a belső 
alkatrészek rozsdamentes acélból 
készülnek 20 - 200 literes tartályokhoz, 
hordókhoz.Három adaptert tartalmaz a 
46,5–60 mm átmérőjű csavarfurathoz és 
egy négyrészes szívócsövet.

Áramlási teljesítmény: víz 20 l/min*; 
olaj SAE 30: 9 l / min 20 °C-on
Hőmérséklet: 40 °C*
Viszkozitás: 400 mPas*
JP-07 KÉK tömítés: NBR 
ásványi olajokhoz
JP-07 PIROS tömítés: EPDM
lúgos oldatokhoz
JP-07 ZÖLD tömítés: FKM

Kevésbé agresszív vegyszerekhez. 
Kiegészítők:
szállító tömlő (1,5 m) töltőpisztollyal 

           JP-08 Forgó-kézi szivattyú vegyszerekhez.

A szivattyú híg, erősen agresszív közegek 
kezeléséhez alkalmas, mint savak és lúgok. 

Szivattyú anyaga: PVDF
Tömítés: PTFE
Szívócső hossza: 3 x 35 cm
Áramlási teljesítmény: 0,3 l/fordulat*

A szivattyú nyomóággal és 
hordóadapterrel G 2 ” komplett.
Rendszeres kenés ajánlott. 

       JP-09 Majdnem minden folyékony és enyhén 
agresszív közeghez: savak, lúgok és 
vegyszerek.

Szivattyú anyaga: Polipropilén
Tömítés: FKM
Áramlási teljesítmény: 0,5 l/ütem* 
Szívó mélység: 960 mm
PE tömlő: 2 m
Súly: 1,2 kg

G 2” menet  a  szabvány hordók 
becsavarásához.
Adapterek k aphatók 60-220 l - es 
műanyag hordókhoz.
Kimenet DN 19, 3/4”.

           JP-11 Kézi forgószivattyú

A szivattyú alacsony viszkozitású, nem 
gyúlékony folyadékokhoz alkalmas, mint 
például gázolajhoz, hajtóműolajhoz,  
fűtőolajhoz, hidraulikaolajhoz, gépolajhoz, 
ásványolajhoz, motorolajhoz, stb.

Anyag: Aluninium és nikkelezett acél
Tömítés: NBR
Szívócső hossza: 1,080 mm
Áramlási teljesítmény: 1 l/fordulat*
Lehetséges az irányváltoztatás, ezzel 
optimális adagolás érhető el.                                                     
Emelési magasság: 15 m*
Vizszintes távolság: 50 m*
A komplett szivattyú; leersztő tömlővel és 
hordóadapterrel G 2”

       JP-12 Kézi forgószivattyú

A szivattyú alacsony viszkozitású, nem 
gyúlékony folyadékokhoz alkalmas, mint 
például gázlolajhoz, hajtóműolajhoz,  
fűtőolajhoz, hidraulikaolajhoz, gépolajhoz, 
ásványolajhoz, motorolajhoz, stb.

Anyag: Aluminium és nikelezett acél
Tömítés: NBR
Szívócső hossza: 1,080 mm
Áramlási teljesítmény: 1 l/fordulat*
Lehetséges az irányváltoztatás, ezzel 
optimális adagolás érhető el.                                                     
Emelési magasság: 15 m*
Vizszintes távolság: 50 m*
A komplett szivattyú speciális ásványi olaj 
tömlővel, kimenőággal és hordóadapterrel 
G 2”.

           JP-13 Fém-kézi forgószivattyú

A szivattyú gázolaj, fűtőolaj, egyéb olajok 
(SAE 90-ig) és hasonló kenő tulajdonsággal 
rendelkező, nem agresszív, nem gyúlékony 
közegek kezeléséhez alkalmas. 

Szivattyú anyaga: présöntés és ALU
Tömítés: NBR
Áramlási teljesítmény: 0,3 l /ütem; 18 l/
min -ig 
Szívócső hossza: 355-955 mm;
Kisebb tartályokhoz és 200 literes hordókhoz 
alkalmasak.
A szivattyú kimenőággal és G 2 ”-es 
hordóadapterrel komplett.

Kézi szivattyúk
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     JP-15 Fém-kézi karosszivattyú

A szivattyú többféle híg folyadék, nem 
gyúlékony közeg, mint gázolaj, olajok, 
fagyálló, stb. kezelésére alkalmas. 

Anyag: nikkelezett acél
Tömítés: NBR
Áramlási teljesítmény: 0,35 l/ütem*
A  t e l e s z k ó p o s  s z í v ó c s ő  m i n d e n 
hordómérethez univerzális felhasználást 
tesz lehetővé. Hordóadapter G 1½ ”i G 2” 
kimenőággal. Kimenet ¾ ”-es menettel 
rendelkezik. 
A kivezetésre több lehetőség rendelkezésre 
áll.

    JP-16 Tűzoltósági kézi szivattyú 

Az ATEX-tanusítvánnal rendelkező, kézi 
szivattyú a következő veszélyességi osztályú 
közegekhez használható: gázolaj, fűtőolaj, 
üzemanyag, petróleum, fagyálló folyadék 
hűtéshez, alacsony viszkozitású ásványolaj 
és repceolaj-metilészter. 
Tűzoltósági feladatok végrehajtásához 
rugalmas szívótömlővel kapható, merev 
cső helyett.

Szívótömlő: DN 19 x 4; 1,5 m
Nyomótömlő: DN 19 x 4; 1,5 m
Áramlási teljesítmény: kb. 0,25 l/ütem*
A szivattyúházban az M 64x4 és G 2 integrált 
hordóadapterek lehetővé teszik a könnyű 
rögzítést a hordóban

    JP-111 Elemmel meghajtott szivattyú

Megfelel víz, gázolaj, könnyű olajok, 
semleges-, enyhén agresszív és nem 
gyúlékony közegek kezeléséhez.
Csak rövidtávú működésre alkalmas.

Szivattyú anyaga: PP, PE and ABS
Szivócső hossza: 460 mm
Nyomótömlő hossza: 600 mm
Legnagyobb szivócső átmérője: 31 mm
Áramlási teljesítmény: 8/min.*
2 db D, 1,5 V elem (az ár nem tartalmazza)

Kézi szivattyúk

Színes Menet 1 Menet 2

Barna 2” BSP fine, belső menet* DIN 71, belső menet

Szürke 2” BSP fine, belső menet* DIN 61/31, külső menet

Fekete 2” BSP fine, belső menet* DIN 61/31, külső menet

Sárga 2” BSP fine, belső menet* DIN 61/31, belső menet

Fehér 2” BSP fine, belső menet* ASTM Ø 63 mm, belső menet

Piros 2” BSP fine, belső menet* Trisure durva, külső menet

Narancssárga 2” BSP fine, belső menet* Trisure durva, külső menet

Kék 2” BSP fine, belső menet* 2” Mauser külső menet

Zöld 2” BSP fine, belső menet* DIN 51, belső menet

Menetes adapterek

Osztályozás (kötelezettségek nélkül):

Kék Mauser külső menet 200 literes műanyag hordókhoz (coarse thread 69 mm)

Narancs Trisure külső menet 200 literes műanyag hordókhoz (fine thread 56 mm)

Sárga Belső menet DIN 61/31 30 literes műanyag tartályhoz (59 mm)

Barna Belső menet DIN 71 60 literes műanyag tartályhoz (71 mm)

*   Minden megadott érték maximális érték.

A szivattyú áramlási sebessége vízre vonatkozik 
18 °C hőmérsékleten és a szabad kimenetnél.

Gyúlékony közegek szivattyúzásakor vagy 
robbanásveszélyes környezetben történő 
alkalmazás esetén csak azok a könnyű szivattyúk 
megengedettek, amelyek rendelkeznek  
a megfelelő jelzéssel/tanúsítvánnyal.

Ezenkívül kötelező a potenciálkiegyenlítés a kézi 
szivattyú és a hordó, ill. tartály földelésével.

* 2” BSP (brit standard cső) 58 mm-es átmérőnek felel meg.
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       Elektromos 
univerzális  
motor
JP-120 & JP-140

JP-120, 230V, 250 W, 50 Hz 
(tömlővel és oválkerekes áramlásmérővel):

Súly: 2 kg
Áramlási teljesítmény: 20-40 l/min
Emelési magasság: 5-7 m (Rotor)
Viszkozitás: 200 mPas
Sűrűség: 1,2 g/cm3

JP-140, 230V, 450 W, 50 Hz 
(tömlővel és oválkerekes áramlásmérővel):

Súly: 2,3 kg
Áramlási teljesítmény: 23-49 l/min
Emelési magasság: 7-10 m (Rotor)
Viszkozitás: 400 mPas
Sűrűség: 1,3 g/cm3

       Levegővel 
működtetett 
motor 
JP-AIR 1
  

300 W max. 6 bar üzeminyomás mellett, 
hangtompítóval és réz golyós szeleppel a 
sűrített levegő adagolásához. 
A motor fordulatszáma és a szivattyú áramlása 
beállítható.

Súly:  2 kg

Laboratóriumi szivattyúk
Ø 25, Ø 28 vagy Ø32 mm szivócső átmérővel

Jellemzők & Előnyök
Biztonságos és könnyű folyadékszállítás

Híg folyadékok, semleges vagy korrozív 
folyadékok

Kézreálló és hordozható a könnyű súlya 
miatt
Elektromos vagy levegővel meghajtott 
motor

Ergonomikus kialakítású fogantyú

PP és SS 316 Ti tömítés nélküli 
szivattyúcsövek SS vagy HC 2,4610, sav- 
és lúgálló tengellyel

Különböző szívócsőhosszúságok és 
szívócső-átmérők

A tömlőcsatlakozást a szállítás 
tartalmazza

Tartozékok széles választéka; kérésre 
hordó és menetes adapterek, ellenálló 
tömlők, pisztolyok, fali konzolok vagy 
áramlásmérők
Motor gyors leválasztása a 
szivattyúcsőről
A szivattyúcső egyszerű szétszerelése 
és tisztítása

Konzisztens moduláris rendszer

 JP-120

 JP-140

  JP-AIR 1
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  Elektoromos 
univerzális  
motor JP-120

230/115 V, 50/60 Hz, 
250 W, IP 24

   Elektoromos 
univerzális  
motor JP-140

230/115 V, 50/60 Hz, 
450 W, IP 24

Kettős szigetelésvédelem II. osztály, 
túlterhelés-védő kapcsoló beépített 
alacsony feszültségű kioldóval. 
Hővédelem. 5 m-es kábel dugóval. 

Súly: 2 kg
Áramlási teljesítmény: 
71 l/min (rotor), 55 l/min (impeller)
Emelési magasság: 
7 m (rotor), 16 m (impeller) 
Viszkozitás: 200 mPas
Sűrűség: 1,2 g/cm3

Kettős szigetelésvédelem I I . 
osztály, túlterhelés-védő kapcsoló 
beépített alacsony feszültségű 
kioldóval. Hővédelem. 5 m-es kábel 
dugóval. 

Súly: 2,3 kg
Áramlási teljesítmény: 
87 l/min (rotor), 70 l/min (impeller)
Emelési magasság: 
10 m (rotor), 23 m (impeller) 
Viszkozitás: 400 mPas
Sűrűség: 1,3 g/cm3

  Elektoromos 
univerzális 
motor JP-160

230 V, 50 Hz, 
400 W, IP 24

  Elektromos
univerzális
motor JP-164

24 V, 50 Hz, 
400 W, IP 24

Kettős szigetelésvédelem II. osztály, 
túlterhelés-védő kapcsoló beépített 
alacsony feszültségű kioldóval. 5 m-es 
kábel dugóval. 
Sebességszabályozás opcionális.

Súly: 2,9 kg
Áramlási teljesítmény: 
82 l/min (rotor), 61 l/min (impeller)
Emelési magasság: 
9 m (rotor), 20 m (impeller) 
Viszkozitás: 400 mPas
Sűrűség:1,3 g/cm3

Kettős szigetelésvédelem I I . 
osztály, túlterhelés-védő kapcsoló 
beépített alacsony feszültségű 
kioldóval. 5 m-es kábel dugóval. 
Sebességszabályozás opcionális.

Súly: 2,9 kg
Áramlási teljesítmény: 66 l/min 
(rotor), 55 l/min (impeller)
Emelési magasság: 
7,5 m (rotor), 15 m (impeller) 
Viszkozitás: 300 mPas
Sűrűség: 1,3 g/cm3

  Elektoromos 
univerzális  
motor JP-180

230/115 V, 50/60 Hz, 
640 W, IP 24

  Elektoromos 
univerzális  
motor JP-280

230/115 V, 50/60 Hz, 
825 W, IP 24

Kettős szigetelésvédelem II. osztály, 
túlterhelés-védő kapcsoló beépített 
alacsony feszültségű kioldóval. 5 m-es 
kábel dugóval. 
Sebességszabályozás opcionális.

Súly: 3,6 kg  
Áramlási teljesítmény: 
93 l/min (rotor), 74 l/min (impeller)
Emelési magasság: 
11 m (rotor), 26 m (impeller) 
Viszkozitás: 600 mPas
Sűrűség:1,5 g/cm3

Kettős szigetelésvédelem I I . 
osztály, túlterhelés-védő kapcsoló 
beépített alacsony feszültségű 
kioldóval. 5 m-es kábel dugóval. 

Súly: 3,8 kg 
Áramlási teljesítmény: 
112 l/min (rotor), 83 l/min (impeller)
Emelési magasság: 
16 m (rotor), 37 m (impeller) 
Viszkozitás: 1000 mPas
Sűrűség: 1,9 g/cm3

Elektromos motorok 
hordószivattyúkhoz Ø 41 mm
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  Elektoromos 
univerzális  
motor JP-360

230V, 50Hz, 
640W, IP55

  Elektoromos 
univerzális  
motor JP-380

230 V, 50 Hz, 
825 W, IP 55

On/off kapcsoló, 5 m-es kábel 
dugóval.
Sebességszabályozás opcionális.

Súly: 5,5 kg 
Áramlási teljesítmény:  
82 l/min (rotor), 61 l/min (impeller)
Emelési magasság: 
9 m (rotor),  
20 m (impeller) 
Viszkozitás: 400 mPas
Sűrűség: 1,3 g/cm3  -ig

On/off kapcsoló, 5 m-es kábel 
dugóval.
Sebességszabályozás opcionális.

Súly: 6 kg
Áramlási teljesítmény: 
112l/min (rotor), 83 l/m (impeller)
Emelési magasság: 
16m (rotor), 37m (impeller)
Viszkozitás: 1000mPas
Sűrűség: 1,9 g/cm3 -ig

  ATEX 
elektromos 
univerzális 
motor JP-400

230/115 V, 50/60 Hz,
550 W, IP 54

  ATEX 
elektromos 
univerzális 
motor JP-440

230 V, 50/60 Hz, 
400 W, IP 55

Kettős szigetelésvédelem II 2G Ex 
de IIA T6 , túlterhelés-védő kapcsoló 
beépített alacsony feszültségű 
kioldóval. 5 m-es kábel dugóval.

Súly: 10 kg
Áramlási teljesítmény: 
97 l/min (rotor), 71 l/min (impeller)
Emelési magasság: 
11 m (rotor), 20 m (impeller)
Viszkozitás: 600 mPas
Sűrűség: 1,3 g/cm3

Védelem osztály II 2G Ex db IIC 
T6 Gb, túlterhelés-védő kapcsoló 
beépített alacsony feszültségű ki-
oldóval. 5 m-es kábel dugó nélkül.
Választható Ex-dugóval. 
Kapható 115 V és 60 Hz kivitelben. 

Súly: 5,5 kg
Áramlási teljesítmény: 
82 l/min (rotor), 61 l/min (impeller)
Emelési magasság: 
9 m (rotor), 20 m (impeller)
Viszkozitás: 400 mPas
Sűrűség: 1,3 g/cm3

  ATEX 
elektromos 
univerzális  
motor  JP-460

230 V, 50/60 Hz, 
640 W, IP 55

  ATEX 
elektromos 
univerzális   
motor JP-480

230 V, 50/60 Hz, 
825 W, IP 55

Védelem osztály II 2G Ex db IIC T6 Gb, 
túlterhelés-védő kapcsoló beépített 
alacsony feszültségű kioldóval.  
5 m-es kábel dugó nélkül.
Választható Ex-dugóval. 
Kapható 115 V és 60 Hz kivitelben. 

Súly: 6 kg
Áramlási teljesítmény: 
93 l/min (rotor), 74 l/min (impeller)
Emelési magasság: 
11 m (rotor), 26 m (impeller)
Viszkozitás: 600 mPas
Sűrűség: 1,5 g/cm3

Védelem osztály II 2G Ex db IIC 
T6 Gb, túlterhelés-védő kapcsoló 
beépített alacsony feszültségű 
kioldóval. 5 m-es kábel dugó nélkül.
Választható Ex-dugóval. 
Kapható 115 V és 60 Hz kivitelben. 

Súly: 6,5 kg
Áramlási teljesítmény: 
112 l/min (rotor), 83 l/min (impeller)
Emelési magasság: 
16 m (rotor), 37 m (impeller)
Viszkozitás: 1000 mPas
Sűrűség: 1,9 g/cm3

Elektromos motorok 
hordószivattyúkhoz Ø 41 mm

Elektromos motorok 
hordószivattyúkhoz
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Vizsgált közeg: víz, 20 ° C-on, kimenőcső 1 ”, oválkerekes áramlásmérővel, mért értékek pontossága: ± 5%
Teljesítmény görbék

 JP-160    JP-440  JP-164

 JP-180    JP-360    JP-460  JP-280    JP-380    JP-480

  JP-400 Ex

 JP-120  JP-140
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Elektromos motor opciók
Az univerzális motorok (amelyek az Ex zónán kívüli szivattyúkkal együtt használhatók) könnyűek, praktikusak 
és nagy teljesítményűek. Közel minden folyadék, beleértve az alacsony viszkozitású folyadékok kezelésére is 
alkalmasak. A hordozható és helyhez kötött hordószivattyúkat kifejezetten időszakos működésre tervezték. A 
hordószivattyú felépítésének egyszerűsége biztosítja a gazdaságos és a megbízható működést. A különböző 
folyadékokhoz használt különböző szivattyúk probléma nélkül cserélhetők és ugyanazon motorral működhetnek.

Elektronikus sebességszabályozó 
JP-160, JP-180, JP-280 

A szivattyúzandó közeg áramlási sebességét a motor 
fogantyújának tetején lévő billentyűzetbe integrált 
sebességszabályozóval lehet irányítani.
Négy áramlási sebességfokozat (50, 60, 80 és 100 
százalék) közül lehet választani. Ezért az áramlási 
sebesség a felhasználó igényeihez igazítható.

Jellemzők és előnyök

Az univerzális motorok (amelyek az Ex zónán kívüli szivattyúkkal együtt 
használhatók) könnyűek, praktikusak és nagy teljesítményűek. Közel minden 
folyadék, beleértve az alacsony viszkozitású folyadékok kezelésére is alkalmasak. 

A nem-helyhez kötött és a helyhez kötött hordószivattyú motorok kifejezetten 
szakaszos/időszakos működésre alkalmasak.

A hordószivattyú egyszerű felépítése biztosítja a gazdaságos és biztonságos 
munkavégzést.

A meghajtás és a szivattyúcső gyors szétkapcsolása (néhány mozdulat) teszi 
lehetővé a motor kombinálhatóságát a különféle szivattyúcsövekkel a különböző 
közegek kezelésénél.

Kiegészítők széles választéka érhető el, mint például hordóadapterek, különféle 
tömlők (ellenállóképességgel), töltőpisztolyok, fali konzolok és áramlásmérők 
kérésre kaphatók.

A szivattyúcsöveket egyszerű szétszerelni és gyorsan tisztíthatók.
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    ATEX 
levegővel 
működtetett 
motor JP-AIR 1 

max. 300 W 6 bar üzemi nyomáson
hangtompítóval van ellátva 
és a beépített golyós szelep 
segítségével szabályozható a 
motor fordulatszáma.

Súly: 2,1 kg
Áramlási teljesítmény: 78 l/min 
(rotor), 60 l/min (impeller)*
Emelési magasság:
9 m (rotor)*, 13 m (impeller) *
Viszkozitás: 400 mPas* -ig
Sűrűség: 1,3 g/cm3*
Terhelés alatti levegő 
felhasználás: 13 l/sec.

    ATEX  
levegővel 
működtetett  
motor JP-AIR 2

max. 600 W 6 bar üzemi nyomáson
hangtompítóval van ellátva. A 
fogantyúnál található egy be / ki 
kapcsoló gomb, amely rögzíthető. 

Súly: 1,5 kg
Áramlási teljesítmény: 80 l/min 
(rotor), 66 l/min (impeller)*
Emelési magasság:
10 m (rotor)*, 15 m (impeller) *
Viszkozitás: 600 mPas*-ig
Sűrűség: 1,5 g/cm3*
Terhelés alatti levegő 
felhasználás: 12 l/sec.

    ATEX 
levegővel 
működtetett 
motor JP-AIR 3

max. 400 W 6 bar üzemi nyomáson
hangtompítóval van ellátva 
és a beépített golyós szelep 
segítségével szabályozható a 
motor fordulatszáma.

Súly: 1,5 kg
Áramlási teljesítmény: 91 l/min 
(rotor), 71 l/min (impeller)*
Emelési magasság:
13 m (rotor), 25 m (impeller) *
Viszkozitás: 600 mPas*-ig
Sűrűség: 1,5g/cm3*
Terhelés alatti levegő 
felhasználás:  13  l/sec.

Levegővel működtetett 
hordószivattyúk

A pneumatikus motor Ex 2 GD c IIC T6 (80 ° C) X robbanásbiztos tanusítvánnyal és 
típusalkalmassági bizonyítvánnyal IBEX U05 ATEX B007 X rendelkezik.
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  PP 
szivattyúcsövek 
50° C-ig

  Agresszív és nagyon gyúlékony 
közegek kezelésére alkalmasak. 

  Különösen olyan agresszív 
anyagok esetében, mint tisztítószerek, 
savak és lúgok.

  A meghajtó tengely 316 Ti 
rozsdamentes acélból vagy hastelloy 
2.4610 – ből készül.

  1 ” tömlőcsatlakozást tartalmaz
(¾” vagy 1¼” szintén elérhető).

  A közeg maximális hőmérséklete
50 ° C.

  PVDF 
szivattyúcsövek
90° C-ig

  Semleges és nehezen éghető 
folyadékokhoz alkalmas.

  Ezekkel a szivattyúcsövekkel 
különösen az 1.000 mPas maximális 
viszkozitású ásványi olajtermékeket 
szállítják.

  A meghajtó tengely 316 Ti 
rozsdamentes acélból készül.

  1 ” tömlőcsatlakozást tartalmaz
(¾” vagy 1¼” szintén elérhető).

  A közeg maximális hőmérséklete

90 ° C.

  Rozsdamen-
tes acél 
szivattyúcsövek 
(SS)
120° C-ig

 Semleges, alacsony viszkozitású 
közeget, mint a szerves és szervetlen 
hígított savakat és lúgokat kezelnek. 

 Különösen alkalmas gyúlékony 
közegek kezeléséhez, Ex 0 zonában. 

 Alkalmas felhasználás az 
élelmiszeriparban.

 A meghajtó tengely 316 Ti 
rozsdamentes acélból készül.

 1 ” tömlőcsatlakozást tartalmaz
(¾” vagy 1¼” szintén elérhető).

 EK típusvizsgálati tanúsítvány 
száma: ZELM 09 ATEX 0424X.

 A közeg maximális hőmérséklete 
90 °C (PTFE rotorral) vagy 120 °C (SS 
rotorral) az EX területeken kívül.

  Alumínium 
szivattyúcsövek 
(ALU)
90° C-ig

 Semleges és nagyon gyúlékony 
közegek kezelésére alkalmasak. 

 Különösen ásványi olaj 
termékekhez 1,000mPas –ig.

 A meghajtó tengely 316 Ti 
rozsdamentes acélból készül. 

 1 ” tömlőcsatlakozást tartalmaz
(¾” vagy 1¼” szintén elérhető).

 A közeg maximális hőmérséklete
90 ° C. 

Szivattyúcsövek Ø 41 mm

*   Alkalmazásuk az EX zónában csak speciálisan vizsgált elektromos   
     motorokkal vagy pneumatikus motorokkal.

Polipropilén (PP) 700mm ,1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm
Egyedi hosszúságok 200 mm-től 3000 mm-ig kérésre elkészíthetők.

Polivinilidén-fluorid 
(PVDF)

700mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm 
Egyedi hosszúságok kérésre elkészíthetők.

Rozsdamentes acél  (SS) 700mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm, 2100mm, 2400mm, 2700mm, 3000mm

Alumínium (ALU) 700mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm
Egyedi hosszúságok 3000 mm-ig kérésre elkészíthetők.

Szivattyúcsövek hosszúsága:
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  PP 
keverő-
szivattyú-
csövek
 

Keverőszivattyú-cső polipropilénből 
(Mix PP) készül, tömítés nélküli kon-
strukcióval, kettős funkcióra kialakítva; 
keverésre és szivattyúzásra.

 Szívócső hossza 1000/ 1200 mm, 
szívócső átmérője 50/41 mm.

 A meghajtó tengely hastelloy 
2.4610 – ből készül.

 1 ” tömlőcsatlakozást tartalmaz
(¾” vagy 1¼” szintén elérhető).

 Az 1000 mm hosszúságú szívócső 
alkalmas a közegek keverésére és 
átvitelére 200 literes hordóból.

 Az 1200 mm-es szívócső alkalmas a 
tartályokban lévő közeg keringetésére 
és a tartályok ürítésére.

 A JP-180, JP-280, JP-360 és JP-
380 motorok, valamint a levegővel 
működtetett motorok jól beváltak a 
keverőszivattyú-csövek meghajtására.

  SS 
keverő-
szivattyú-
csövek

Keverőszivattyú-cső 316 Ti rozsda-
mentes acélból (Mix SS) készül, tömí-
tés nélküli konstrukcióval, kettős 
funkcióra kialakítva; keverésre és 
szivattyúzásra.

 Szívócső hossza 1000/ 1200 mm, 
szívócső átmérője 50/41 mm.

 A meghajtó tengely  316 Ti 
roszdamentes acélból készül.

 1” tömlőcsatlakozást tartalmaz
(¾” vagy 1¼” szintén elérhető).

 Az 1000 mm hosszúságú szívócső 
alkalmas a közegek keverésére és 
átvitelére 200 literes hordóból.

 Az 1200 mm-es szívócső alkalmas a 
tartályokban lévő közeg keringetésére 
és a tartályok ürítésére.

 A JP-180, JP-280, JP-360 és JP-
380 motorok, valamint a veszélyes 
területeken alkalmazott JP-400 
elektromos motor és a levegővel 
működtetett motorok jól beváltak a 
keverőszivattyú-csövek meghajtására.

EK típusvizsgálati tanúsítvány száma: 
ZELM 09 ATEX 0424X.

Jellemzők és előnyök
A keverőszivattyú-csövek azokban az esetekben alkalmazhatók, amikor alacsony 
viszkozitású vagy enyhén viszkózus közeget kell keverni a hordókban és egyéb 
tartályokban, majd ezt követően ki kell pumpálni.

A polipropilénből (PP) készült csöveket, hastelloy-ból készült tengellyel különösen 
agresszív közegek, például savak és lúgok kezeléséhez használják.

A rozsdamentes acélból (SS) készült csöveket elsősorban semleges, enyhén agresszív és 
gyúlékony közegekhez használják.

A szivattyúcsövek alkalmazása 0 zóna robbanásveszélyes területen jóváhagyott.

Keverőszivattyú-csövek

Általában a tömítés nélküli szivattyúcsövek szinte minden közeg kezeléséhez alkalmasak. Kivéve a ragacsos, 
kristályosodó, erősen szennyezett közegek, vagy ha a tartály előnyomásos, akkor a mechanikus tömítéssel 
ellátott szivattyúcsövek szükségszerűen előnyösebbek. Ezek a csöveknek nem működhetnek szárazon.
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Működési elv

Excentrikus csigaszivattyú

Az excentrikus csigaszivattyú mozgatható egysége az 
orsószerű rotor, amely egy elasztomeres sztátorban 
saját tengelye körüli forgásával és oszilálásával 
lehetővé teszi a folyadék áramlását.

Valójában ez a komplex forgás kamrákat hoz létre a 
sztátor és a rotor között, amelyben a folyadékot az 
alacsonyabb nyomású részből a magasabb nyomású 
csonk felé kényszerítjük.

A csigaszivattyúkat elsősorban nagy viszkozitású közegek hordókból és tartályokból való 
kiszivattyúzására használják. 

Gyakori alkalmazások

A szivattyúk tisztítása és szétszerelése könnyű.

A DR szivattyúk felhasználhatók az élelmiszeriparban konténerek feltöltésére (például koncentrátumokkal).

A szivattyúk engedélyezettek az FDA tanúsítvánnyal rendelkező élelmiszerek kezelésére.

Az excentrikus csigaszivattyúk kétféle kivitelben kaphatók: SR és DR.
Az SR-t egyfázisú, nagy sebességű JP-motorok, a DR-t pedig egyfázisú vagy 3-fázisú IEC-motorok hajtják meg.

 festékek
 latexek
 olajok

 lakkok
 szilikonok
 zsírok

 gyanták 
 polimerek
 hűtő kenőanyagok
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Excentrikus csigaszivattyú hordóhoz és tartályokhoz 
   Kifejezetten időszakos működtetésre.
   A szivattyú felhasználható az alacsony és magas viszkózitású 

anyagokhoz egyaránt, továbbá tixotróp, gáznemű, szilárd 
anyagokat és/vagy szálakat tartalmazó, agresszív és semleges 
közegek enyhe és szinte pulzálásmentes átvitelére alkalmasak.

   A szivattyúcsövet elektromos univerzális vagy levegővel 
meghajtott motorok működtethetik.

   A szivattyú minden egysége 316 Ti rozsdamentes acélból készül.
   A sztátorok a közeghez vannak hozzáigazítva és elérhető 

NBR, NBR light, FKM, EPDM, EPDM light, PTFE kivitelben.
   A kimenő nyomás egy-fokozaton 6 bar, két-fokozaton 12 bar.
   A közeg max. viszkozitása 10.000 mPas.
   Közeg hőmérséklete 160 ° C-ig.
   Szivattyúcső hossza 2000 mm -ig igény szerint kérhető.
   A szivattyú szétszerelése és tisztítása könnyű. 
   Súlya 12 kg.
   Alkalmas 200 literes, 2” csatlakozással ellátott hordóhoz.
   Szívócső Ø 54 mm, kimenő külső menetes csatlakozás G 1½”.
   Opcionális tömlőcsatlakozás 1”, 1¼” vagy 1½”.
   A tengelytömítést csúszógyűrűs tömítéssel vagy tömszelence 

tömítéssel oldják meg. 
  Különleges változata az élelmiszer-, kozmetika- és gyógy-

szeripari termékekhez elérhető: csiszolt felületek, nyitott vagy  
borított csukló (PIN), nincs holt tér a szivattyúban, higiénikus  
csatlakozás DN 11851, CIP csatlakozók opcionálisan, a sztátor és  
a tömítőanyagok FDA minőségűek, valamint PTFE sztátorok is 
kaphatók.

JP-700 SR

Szivattyú részei Rozsdamentes acél 316 Ti 

Áramlási teljesítmény 12 / 25 /50 [l/min] (JP-700 DR esetén adagolószivattyúk is kaphatók)

Kimenő nyomás 6 bar, 12 bar

Maximális viszkozitás 10 000 mPas

Cső átmérője 54 mm

Cső hossza Standard: 700/ 1,000 / 1,200 mm. Speciális méretek 2,000 mmm –ig kérhetőek.

Motor 825 Watt vagy pneumatikus

Súly 6-14 kg

Műszaki adatok

Modell Szívócső hossza Áramlási teljesítmény Nyomás

JP-700.12.1 SR 700/ 1000/ 1200 mm 12 l/min 6 bar

JP-700.12.2 SR 800/ 1100/ 1300 mm 12 l/min 12 bar

JP-700.25.1 SR 700/ 1000/ 1200 mm 25 l/min 6 bar

JP-700.25.2 SR 800/ 1100/ 1300 mm 25 l/min 12 bar

JP-700.50.1 SR 800/ 1100/ 1300 mm 50 l/min 6 bar

Szivattyúcsövek

Szivócső Ø 54 mm, a kimenőcsatlakozónál a menet G 1 1/2 ” Opcionális tömlőcsatlakozás 1”, 1 1/4 ”vagy 1 ½
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Szivócső Ø 54 mm, a kimenőcsatlakozónál a menet G 1 1/2 ” Opcionális tömlőcsatlakozás 1”, 1 1/4 ”vagy 1 ½

Teljesítmény görbék
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 Sztátorok kiválasztása (minden 
szivattyúra érvényes) 

 NBR fekete, max. 90 ° C, alkalmas olajos 
és zsíros közegek, alkoholok és vizes oldatok 
kezeléséhez. 
NEM ellenálló savakkal,  lúgokkal és 
oldószerekkel szemben.

 NBR fehér nitril, max. 90 °C, alkalmas 
olajos és zsíros közegek, alkoholok és 
élelmiszerek kezeléséhez. 
NEM ellenálló savakkal,  lúgokkal és 
oldószerekkel szemben.

 Viton (FKM) max. 160 ° C, magas kémiai 
ellenállás.

 PTFE (Teflon) max 200 °C, magas 
kémiai ellenállás, alkalmas élelmiszerek, 
gyógyszerészeti és kozmetikai termékek, 
anyagok kezeléséhez.

 EPDM max. 110 °C, ellenálló savakkal 
(hígított), lúgokkal (nem hígított és hígított), 
ketonokkal és alkoholokkal szemben.
Élelmiszeripari alkalmazáshoz (megfelel 
a BGVV ajánlásainak és az FDA pozitív 
listájának).
Nem ellenálló tej (3,5% zsír) kezelésénél, az 
olajokkal és zsírokkal szemben (megfelelő 
ellenállást biztosítani kell)
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Fenntartjuk a jogot a változtatások előzetes értesítés nélküli végrehajtására.
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Modell Szívócső hossza Áramlási teljesítmény Nyomás

JP-700.12.1 DR 700 / 1000 / 1200 mm 12 l/min 6 bar

JP-700.12.2 DR 800 / 1100 / 1300 mm 12 l/min 12 bar

JP-700.25.1 DR 700 / 1000 /1200 mm 25 l/min 6 bar

JP-700.25.2 DR 800/ 1100 / 1300 mm 25 l/min 12 bar

JP-700.50.1 DR 800 / 1100 / 1300 mm 50 l/min 6 bar

JP-700.50.2 DR 900 / 1200 / 1400 mm 50 l/min 12 bar

Szivattyúcsövek

Excentrikus csiga hordó- és tartályszivattyúk háromfázisú, 
hajtóműves-, egyfázisú vagy levegővel működtetett motorral.

A JP-700 DR sorozat szivattyúi sokoldalú, robusztus és nagy 
teljesítményű szivattyúk. Alkalmazásuk lehetséges az alacsony 
viszkozitású folyadékoktól a magas viszkozitású anyagokig 
100 000 mPas értékig, célszerűen helyhez kötött és folyamatos 
üzemnél használják.

 A JP-700 DR szivattyúk meghajtása háromfázisú, hajtóműves-, 
egyfázisú vagy levegővel működtetett motorokon keresztül 
történik.

 Az összes közeggel érintkező alkatrész 316 Ti rozsdamentes 
acélból készül.

 A sztátorok anyaga a közegtől függ: NBR, NBR light, FKM, EPDM, 
EPDM light vagy PTFE.

 A szivattyúcső tömítése lehet mechanikus tömítés vagy 
tömszelence.

 A szivattyú súlya a szivócső hosszától és a motortól függ: 25-35 kg. 

Elérhető élelmiszeripari alkalmashoz is (lásd JP-700 SR) vagy 
adagoló szivattyúként (alacsonyabb áramlási sebesség, kisebb 
szívócső átmérő)

JP-700 DR E 

Szivattyú részei Rozsdamentes acél 316 L

Áramlási teljesítmény 12 / 25 /50 [l/min]

Kimenő nyomás 6 bar, 12 bar

Maximális viszkozitás 100 000 mPas

Cső átmérője 54 mm

Cső hossza Standard:  700 / 1000 / 1200 / 1500 / 1800 mm, Speciális méretek igény szerint kérhetők.

Motor 0,37 - 1,5 kW

Súly 25-35 kg

Meghajtás háromfázisú 
vagy levegővel meghajtott 
m o t o r r a l  t ö r t é n i k , 
közvetlenül csatlakoztatva 
a  m e g h o s s z a b b í t o t t 
motortengellyel.

A  h á r o m f á z i s ú  v a g y 
levegővel meghajtott 
m o t o r  k ö z v e t l e n ü l 
v a n  ö s s z e k a p c s o l v a 
e g y  r u g a l m a s 
tengelykapcsolóval.

Műszaki adatok

Szivócső Ø 54 mm, a kimenőcsatlakozónál a menet G 1 1/2 ” Opcionális tömlőcsatlakozás 1”, 1 1/4 ”vagy 1 ½

ATEX
A JP-700 DR PTFE sztátorral és speciális ATEX mechanikus tömítéssel típusvizsgálati tanúsítvánnyal 
rendelkezik, és gyúlékony folyadékokhoz és robbanásveszélyes környezetben is használható. II 1/2 G c IIA T4.
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Teljesítmény görbék

A szivattyú higiénikus változatban (lásd JP-700 SR változat) vagy adagolószivattyúként is elérhe-
tő (kisebb áramlási sebesség, kisebb szívócső átmérő).
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Fenntartjuk a jogot a változtatások előzetes értesítés nélküli végrehajtására.

 Sztátorok kiválasztása (minden 
szivattyúra érvényes) 

 NBR fekete, max. 90 ° C, alkalmas olajos 
és zsíros közegek, alkoholok és vizes oldatok 
kezeléséhez. 
NEM ellenálló savakkal,  lúgokkal és 
oldószerekkel szemben.

 NBR fehér nitril, max. 90 °C, alkalmas 
olajos és zsíros közegek, alkoholok és 
élelmiszerek kezeléséhez. 
NEM ellenálló savakkal,  lúgokkal és 
oldószerekkel szemben.

 Viton (FKM) max. 160 ° C, magas kémiai 
ellenállás.

 PTFE (Teflon) max 200 °C, magas 
kémiai ellenállás, alkalmas élelmiszerek, 
gyógyszerészeti és kozmetikai termékek, 
anyagok kezeléséhez.

 EPDM max. 110 °C, ellenálló savakkal 
(hígított), lúgokkal (nem hígított és hígított), 
ketonokkal és alkoholokkal szemben.
Élelmiszeripari alkalmazáshoz (megfelel 
a BGVV ajánlásainak és az FDA pozitív 
listájának).
Nem ellenálló tej (3,5% zsír) kezelésénél, az 
olajokkal és zsírokkal szemben (megfelelő 
ellenállást biztosítani kell)
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FIGYELMEZTETÉS: 
A szivattyúkat jelenleg 
az ATEX nem hagyta 
jóvá. Ezért nem szabad 
gyúlékony folyadékok 
kezelésére vagy rob-
banásveszélyes kör- 
nyezetben használni.

JP-700.80.1, 80.2, 200.1, 200.2, 300.1 i 300.2
80- 300 l/min

Excentrikus csigaszivattyú (tartályokhoz)

 A szivattyú felhasználható alacsony és magas viszkózitású 
anyagokhoz egyaránt, továbbá tixotróp, gáznemű, szilárd 
anyagokat és/vagy szálakat tartalmazó, agresszív és semleges 
közegek enyhe és szinte pulzálásmentes átviteléhez alkalmasak.

 Szívócső, szivattyú részei és a rotor 316 Ti rozsdamentes 
alécból készül.

 A szivattyú és a motor közvetlenül kapcsolódnak.

 Borított csuklóval (PIN) vagy nélkül.

 Könnyű szétszerelhetőség és tisztíthatóság.

 Különböző kimenő csatlakozások.

 Tömlőcsatlakozások: DN 40, DN 50-65, DN 65-80.

 Tengelytömítés anyagai: mechanikus tömítés SS / Szén / 
FKM vagy SiC / SiC / FKM. Az O-gyűrűk FKM-ből vagy FEP-
ből készülnek. Alternatív megoldásként PTFE-ből készült 
tömszelence.

 A meghajtás háromfázisú, hajtóműves- vagy levegővel 
működtetett motorral történik.

 Élelmiszeripari kezelésére alkalmas modell különlegességei: 
csiszolt felületek, higiénikus csatlakozás DN 11851, sztátor és 
tömítőanyagok FDA minőségűek, valamint PTFE sztátor szintén 
kapható.

Sztátorok kiválasztása (minden szivattyúra érvényes)
Modell Max. hőm. Tulajdonságok

NBR fekete max. 90oC Alkalmas olajos és zsíros közegek, alkoholok és vizes oldatok kezeléséhez. 
NEM ellenálló savakkal, lúgokkal és oldószerekkel szemben.

NBR fehér nitril max. 90oC Alkalmas olajos és zsíros közegek, alkoholok és élelmiszerek kezeléséhez. 
NEM ellenálló savakkal, lúgokkal és oldószerekkel szemben.

FKM max. 160oC Magas kémiai ellenállás.

PTFE max.  200oC Magas kémiai ellenállás, alkalmas élelmiszerek, gyógyszerészeti és kozmetikai termékek, anyagok 
kezeléséhez.

EPDM max. 110oC

Ellenálló savakkal (hígított), lúgokkal (nem hígított és hígított), ketonokkal és alkoholokkal 
szemben. Élelmiszeripari alkalmazás (megfelel a BGVV ajánlásainak és az FDA pozitív listájának).
Nem ellenálló tej (3,5% zsír) kezelésénél, az olajokkal és zsírokkal szemben (megfelelő ellenállást 
biztosítani kell).

Szivattyú részei Rozsdamentes acél 316 L

Áramlási teljesítmény 80 / 200 /300 [l/min]

Kimenő nyomás 6 bar, 12 bar

Maximális viszkozitás 100 000 mPas

Cső átmérője 89mm (JP-700.80), 105mm (JP-700.200),130mm (JP-700.300)

Cső hossza Standard: 1000 / 1200 / 1400 mm. Speciális méretek igény szerint kérhetők.

Motor meghajtás: háromfáziusú-, hajtóműves- vagy levegővel működtetett motorral

Műszaki adatok
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Fenntartjuk a jogot a változtatások előzetes értesítés nélküli végrehajtására.

Teljesítmény görbék
A teljesítménygörbék víz, 20 °C on történő vizsgálatán alapszanak, NBR sztátorokkal.
PTFE sztátorokkal az áramlási sebesség és a továbbító nyomás alacsonyabb, és nagymértékben függ a viszkozitástól.
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Diesel szivattyúk
  Mezőgazdasági gépek, traktorok, kotrógépek, 

teherautók stb. utántöltéséhez; a szivattyúk nem 
alkalmasak más közeghez, ezért nem használhatók 
olajokhoz, benzinhez vagy vízhez.

 Kopásálló, egyenletes működésű centrifugálszivattyú.

 Szívófokozat kézi előszivattyúzáshoz vagy vészüzemhez.

 Biztonságos: integrált sarokvédelem (kifolyás elleni 
védelem).

 Nagy áramlási sebesség kis tömeg mellett.

 Szívócső hossza 1,6 m

 Szívószűrő F20/1

 Perbunan cső törésgátló rugóval.

 Normál pisztoly ZP19 vagy automata pisztoly.

 230 V: kábel Schuko csatlakozóval.

 12 V vagy 24 V: kábel kisfeszültségű csatlakozóval.

Feszültség (v) 230 24 12

Frekvencia (hz) 50 - -

Áram 1~AC DC DC

Energiafogyasztás 1,2 7,5 12,5

Teljesítmény (w) 250 180 150

Áramlás (l/min) 38 / 32* 34 / 27* 31 / 24*

Tömlő hossz (m) 4 4 4

Tömlő átmérő DN 19 x 4 DN 19 x 4 DN 19 x 4

Szívótömlő (m) 1,6 1,6 1,6

Kábel hossz (m) 2 2 2

Hordó menet G 2” / M 64 x 4 G 2” / M 64 x 4 G 2” / M 64 x 4

Védelem IP 44 IP 44 IP 44

Súly (kg) 3,6 / 4,5* 3,2 / 4,5* 3,2 / 4,5*

Műszaki adatok

A Protank 25 nem önfelszívó szivattyúk III veszélyességi A osztályú 
gázolajhoz és fűtőolajhoz alkalmasak 230 V, 12 V vagy 24 V feszültséggel.

Protank 30

* automatikus pisztollyal
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Diesel szivattyúk
  Mezőgazdasági gépek, traktorok, kotrógépek, 

teherautók stb. utántöltéséhez; a szivattyúk nem 
alkalmasak más közeghez, ezért nem használhatók 
olajokhoz, benzinhez vagy vízhez.

  Robusztus kialakítás, amely a legnehezebb feladatokat 
is teljesíti.

  Átfolyásvédelem

  Szívómagasság: 9-17 m, 2 m-ig önfelszívó.

  Motorvédelem: Túlterhelés elleni védelem 
hőmegszakítóval, önvisszaállító.

  A nyomótömlő könnyen leszerelhető a szivattyúról.

  Szivattyúház és járókerék öntöttvasból.

  Szívótömlő: 1,6 m hosszú, 1”, szűrővel.

  Nyomótömlő: hossza 4 m, 1”

  Standard pisztoly vagy automatikus pisztoly készleten.

  Kiviteltől függően mechanikus áramlásmérő  
opcionálisan elérhető.

  Nem visszaváltható csomag.

Feszültség (v) 230 24 12

Frekvencia (hz) 50 - -

Áram 1~AC DC DC

Energiafogyasztás 2,2 10 18

Teljesítmény (w) 370 300 260

Áramlás (l/min)* 50 40 40

Tömlő hossz (m) 17 9 9

Tömlő átmérő DN 19 x 4 DN 19 x 4 DN 19 x 4

Súly (kg) 7,5 4,5 4,5

Műszaki adatok

Protank 50

A Protank 25 nem önfelszívó szivattyúk III veszélyességi A osztályú gázolajhoz és 
fűtőolajhoz alkalmasak 230 V, 12 V vagy 24 V feszültséggel.

* 1,6 szívómagasságnál, tiszta kimenő nyílással, DN 19 tömlővel mért max. adat
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Kiegészítők
PP hordóadapter
a hordószivattyú biztonságos rögzítését 
teszi lehetővé a hordó csavarfuratához. A 
szivattyúcső átmérője 25, 28 vagy 32 mm, 
G 2 ”. A hordóadapterek a 2 ” menetnek 
köszönhetően illeszkednek a 60 és 200 
literes acélhordókhoz.

Emisszió-biztos hordóadapter
a 41 mm átmérőjű szivattyúcsövekhez. Az 
FKM tömítések megakadályozzák a káros 
gázok és gőzök kibocsátását a hordóból. 
A hordóban lévő vákuumot egy szelep 
egyenlíti ki. 

Földelő készlet
4 db bilinccsel felszerelt kábelből áll. Ezek 
a bilincsekkel felszerelt földelő vezetékek 
feltétlenül szükségesek gyúlékony anyagok 
szivattyúzásakor vagy veszélyes területe-
ken történő felhasználáshoz. Használható 
elektromos vezetőként a hordószivattyú 
és a tartály között az elektromos potenciál 
kiegyenlítésére és földelésére. 

Szerszámacél biztonsági bilincs 
a hordószivattyú biztonságos rögzítéséhez 
nyitott tartályok és nyitott hordók esetében.

Fali konzolok laboratóriumi 
szivattyúkhoz
a hordószivattyú biztonságos tárolására, és 
a károsodások elkerülése érdekében amikor 
nem működik.

Szűrő
a hordószivattyú védelmére, az abrazív 
anyagok ellen.
Polipropilén
Horony mérete: 1,5 x 12 mm, 
Cső-Ø 40, 41 vagy 42 mm                                                                            
Rozsdamentes acél 316 Ti                                                 
Horony mérete: 1,5 x 20 mm, cső-Ø 41 mm 

Kimenőág
a folyadékok közvetlenül más edényekbe 
történő továbbításához és feltöltéséhez. 
Kaphatók PP, ALU és 316 Ti rozsdamentes 
acélból. Szárnyas anyával közvetlenül 
csatlakoztathatók a hordószivattyú kimenő 
oldalához.

Töltőpisztoly 
mindenféle anyag töltésére és szállítására. 
Polipropilénből, PVDF-ből, rozsdamentes 
acélból és PTFE-ből készülhet.

Elektronikus áramlásmérő
közeg mérésére.
Turbinakerekes áramlásmérő 
alacsony viszkozitású, vízszerű közegekhez 
alkalmas. PP, PVDF és rozsdamentes acélból 
kapható.
Oválkerekes áramlásmérő
méri a viszkózus közegek áramlását. Szintén 
különféle anyagokból kapható.
Mennyiség beállítás vagy impulzus kimenet 
opcionálisan.

Rozsdamentes acél tömlőbilincs ½ 
”vagy ¾” vagy 1 ” vagy 1¼”                                                                   
a tömlő biztonságos rögzítéséhez.
Megrendeléskor kérjük, adja meg a 
névleges szélességet.

PVC tömlő
kristálytiszta szövetbéléssel, nem éghető, 
semleges és agresszív közegekhez.
Üzeminyomás: 16 bar
Hőmérséklet: -40 °C –től +90 °C –ig

Univerzális kémiai és oldószer tömlő, 
konduktív,
homogén, sima, EPDM (Etilén-propilén-
kaucsuk) konduktív. 
Lú g o k h o z ,  s a v a k h o z ,  a c e t á t o k h o z , 
aldehidekhez, aminokhoz, észterekhez, 
éterekhez és ketonokhoz alkalmas. 
Szén-dioxid-tartalmú termékekhez és ezek 
származékaihoz, valamint olajokhoz és 
benzinhez NEM alkalmas.

Több célú kémiai tömlő, konduktív,  
homogén, sima, PE-X
(kötött polietilén), vezetőképes. 
Majdnem minden vegyszerhez alkalmas. 
Óleum, bór- és klór-kénsavhoz NEM 
alkalmas.

Polipropilén rögzítő karima
IBC tartályokhoz (Ø 40 / 41mm-es szivattyú 
rögzítéséhez), Ø 140 mm, 4 lyukú, csavatfurat 
115 mm



Wyposażenie dodatkowe

Tapflo ajánlat
Térfogat-kiszorításos szivattyúk 

Centrifugális szivattyúk

Membránszivattyúk

Adagolószivattyúk Tömlős szivattyúk

Szűrők FT

Fogaskerék szivattyúkSzinuszos szivattyúk
Forgódugattyús 

szivattyúk

Excentrikus 
csigaszivattyúk

Centrifugális szivattyúk 
CT & CTX 

Kiegészítők

Egyedi konstrukciók magas színvonalon

Homogenizátorok Higiénikus szelepekKocsik

Az egyedi tervezés célja, hogy a szabványos 
megoldásokat a nem szabványos igényekhez igazítsa az 
ipari folyamatokban. Ezt gyakran a standard termékek 
kis módosításával érjük el, és így alkalmazhatóvá válik a 
specifikus folyamatigényekre.

Centrifugális szivattyúk 
alkalmazása

Ipari centrifugális 
szivattyúk

Hordó és laboratóriumi 
szivattyúk Oldalcsatornás szivattyúk

Önfelszívó centrifugális 
szivattyúk CTS 

Higiénikus csigaszivattyúk

Függőleges szivattyúk 

Frekvenciaszabályozók

 Mágneses meghajtású 
szivattyúk  CTM 

Függőleges centrifugális 
szivattyúk CTV 

Műanyag centrifugális 
szivattyúk  CTP

STEINLE szűrőprés 
szivattyúk

Csúszólapátos szivattyúk



Tapflo is represented by own Tapflo Group Companies and carefully selected distributors assuring highest Tapflo service 
quality for our customers’ convenience. 

Tapflo products and services are available worldwide.

www.tapflo.hu
Tapflo® is a registered trademark of Tapflo AB. All rights reserved.

Information in this document is subject to change without notice. Reproduction in any manner without written permission of Tapflo Group is forbidden.  
Tapflo Group reserves the right to make changes in product design, or detail, and to discontinue any product or material without notice.

AUSTRALIA  | AUSTRIA | AZERBAIJAN | BAHRAIN | BELARUS | BELGIUM | BOSNIA | BRAZIL | BULGARIA | CANADA | CHILE | CHINA | COLOMBIA | CROATIA | 

CZECH REPUBLIC | DENMARK | ECUADOR | EGYPT | ESTONIA | FINLAND | FRANCE | GREECE | GEORGIA | GERMANY | HONG-KONG | HUNGARY | 

ICELAND | INDIA | INDONESIA | IRELAND | ISRAEL | ITALY | JAPAN | JORDAN | KAZAKHSTAN | KUWAIT | LATVIA | LIBYA  |  LITHUANIA | MACEDONIA | 

MALAYSIA | MEXICO | MONTENEGRO | MOROCCO | NETHERLANDS | NEW ZEALAND | NORWAY | POLAND | PORTUGAL | PHILIPPINES | QATAR  | 

ROMANIA | RUSSIA | SAUDI ARABIA | SERBIA | SINGAPORE | SLOVAKIA | SLOVENIA | SOUTH AFRICA | SOUTH KOREA | SPAIN | SWEDEN | 

SWITZERLAND | TAIWAN | THAILAND | TURKEY | UKRAINE | UNITED ARAB EMIRATES | UNITED KINGDOM | USA | UZBEKISTAN | VIETNAM 

Tapflo Hungary

TAPFLO kft.

mail: office@tapflo.hu 
www.tapflo.hu

Back Bernát utca 8 | 6728 Szeged

Tel: +36 30 148 8551 

Tapflo Hungary is part of the international Swedish Tapflo Group

Szeged


