Urządzenia dla przypraw,
sosów i dresingów
Rozwiązania firmy Graco

UZNANA JAKOŚĆ. WIODĄCA TECHNOLOGIA.

Typowe materiały
• Dresing sałatkowy
• Dresing winegret
• Dresing kremowy
• Majonez
• Oleje
• Miód
• Musztarda
• Sos salsa
• Hummus
• Keczup
• Pasta sezamowa
• Czosnek
• Pieprz
• Cebula
• Ser
• Przecier
• Chrzan
• Sos barbeque
• Sos spaghetti

Pompy membranowe SaniForce™
do mieszania i pakowania materiałów o niskiej i średniej lepkości
POMPY MEMBRANOWE SANIFORCE 1040, 1590, 2150
• Wszystkie elementy mające styczność z płynami są zgodne ze
standardem FDA
• Zawór powietrzny Graco. Odporny, bezsmarowy i bezawaryjny.
Popularne modele
FD1113

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

FD2113

SaniForce 1590 - wlot/wylot 50,8 mm (2,0") z gniazdami ze stali
nierdzewnej, membranami typu overmolded i kulami z PTFE

FD3113

SaniForce 2150 - wlot/wylot 63,5 mm (2,5") z gniazdami ze stali
nierdzewnej, membranami typu overmolded i kulami z PTFE
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POMPY MEMBRANOWE SANIFORCE 1590 HS I 3150 HS
• Łatwość czyszczenia, możliwość szybkiego rozebrania
• Powierzchnia z wykończeniem o wysokim standardzie sanitarnym 32 Ra
• Konstrukcja z wymiennymi zaworami kulowymi i klapowymi
Popularne modele
SA33A1

Saniforce 3150 HS - 76 mm (3") z kulami PTFE i membraną
typu overmolded z PTFE/EDPM

SF3AF1

Saniforce 3150 HS - 76 mm (3") z zaworami klapowymi i membraną
typu overmolded z EPDM
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Urządzenia do rozładowywania zbiorników i
pojemników SaniForce™
do przetłaczania materiałów o średniej i wysokiej lepkości
URZĄDZENIA DO ROZŁADOWYWANIA ZBIORNIKÓW I BECZEK SANIFORCE
• Szybkie i proste opróżnianie zbiorników i pojemników
• Pneumatyczne pierścienie uszczelniające zwiększają wydajność
i umożliwiają szybszą wymianę zbiorników
• Dostępne w konﬁguracjach z pompami membranowymi i tłokowymi
• Bezpieczna metoda opróżniania - zbiornik pozostaje na podłożu i nie musi
zostać uniesiony w celu rozładowania materiału
• Praca w czystości - otoczenie urządzenia do rozładowywania pozostaje
czyste
Popularne modele
24D714

Pompa tłokowa z zabierakiem SaniForce 5:1 z pneumatycznym
pierścieniem uszczelniającym

24D936

Pompa membranowa SaniForce 3150 HS z pneumatycznym
pierścieniem uszczelniającym

BESA7C

Dwie pompy 5:1 z podwójnym zaworem kulowym, pneumatycznym
pierścieniem uszczelniającym, dostosowane do zbiorników ze sklejki

SaniForce 5:1
Urządzenie do rozładowywania
zbiorników

SaniForce 3150 HS
Urządzenie do rozładowywania
zbiorników

SaniForce BES

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

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.
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