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Enestående kvalitet og utførelse     

Made in Japan

– Buelobe pumper –

JM/JMU-serie

Opsjoner

 Kapasitet
   • Opp til 90.000 l/timen
   • Trykk opp til 15 bar
   • Sugehøyde opp til 9 mvs

 Design
   • Enkelt lagerhold og reservedeler på  
 grunn av standardiserte størrelser
   • Justerbar fot for horisontal og 
 vertikal montering
   • Væskeretning venstre ↔ høyre,
     opp ↔ ned

 Temperatur
   • Opp til 95°C
   • Opsjon opp til 150°C

 Viskositet
   • Opp til 300.000 mPas

 Farge
   • Munsell 7.5 GY 9/2
   • RAL farger etter forespørsel

 Anslutninger
 (suge- og trykkside)
   • Gjenger (DN)
 DIN 11851 (standard)
   • Aseptisk flens DIN 11864-2
   • Aseptisk forskruvning DIN 11864-1
   • Tri-Clamp ISO 2852
   • SMS
   • Andre anslutninger etter forespørsel

 Material
   • Pumpehus og ende lokk i syrefast  
 (AISI 316)
   • Dobbellober i spesiell patentert 
 legering

 Mekaniske tetninger
   • Karbon/keramikk
   • Hardmetall (wolframkarbid)
   • Silisiumkarbid
   • Andre materialer etter forespørsel

 Tetningsmateriale i O-ringer
   • Viton
   • EPDM
   • Andre materialer etter forespørsel

Kontakt:
Nakakin Co., Ltd.
2-10-5 Kasuga Kitamachi
Hirakata Osaka 573-0137
Japan

Nakakin Co., Ltd. Europe Office
Mergenthalerallee 77
65760 Eschborn
Tyskland

Størrelser 2 4 10 16 25 40 55 125 160 200 300

Maks rpm [min-1] 800 800 800 600 450 450 450 450 450 450 450

Maks trykk [bar] 5 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Maks mengde [l/min]* 8 20 40 60 100 135 270 410 710 930 1.470

Liter/omdreining 0,01 0,025 0,05 0,1 0,22 0,3 0,6 0,92 1,58 2,06 3,27

Anslutninger [DN] 25 25 40 40 40 50 50 65 100 100 150

Maks kapasitet [l/h]* 480 1.200 2.400 3.600 6.000 8.100 16.200 24.600 42.660 55.800 88.200

* basert på vann uten mottrykk, ca. 1 mPas/0 bar

Enkelbladsrotor

Kjøle / varmekappe

Vertikal installasjon

Overtrykksventil

Mange andre 
muligheter

Pumpe enhet 
med drift og 
bunnplate 

Rektangulært innløp

Nikkelbelegg

EHEDG sertifikat

Teknisk informasjon

www.nakakin.eu

E-mail: info@nakakin.eu Internet: www.nakakin.eu



Nakakin startet som en produsent av tre- og støpeformer i 

1950. Selv i dag bruker vi vår erfaring og  tekniske eksperti-

se fra dette i produksjon av deler som krever høy presisjon, 

f.eks. til bil industrien. Nakakin leverer i dag deler til store 

bilprodusenter som Toyota, Suzuki og Mitsubishi.

Ved hjelp av samme ekspertise produserer vi våre pumper 

fra råvare stadiet. Vi har derfor full kontroll under hele pro-

duksjonen, noe som er med på å sikre den høye kvaliteten.

Gjennom våre opprinnelige produksjonstekniker og kvaltets-

materiale som Nakamura Metal No. 3 fortsetter vi å ligge 

steget foran våre konkurrenter.

Gjennom ovennevnte er vi derfor markedsleder i Japan og 

eksporterer Nakakin pumper over hele verden. Vår visjon 

„Teknologi og Pålitelighet“ sørger for at vi hele tiden tar nye 

viktige steg fremover.

Nakamura Metal No. 3 er et enestående produkt som vi har 
utviklet gjennom vår støpeteknikk.
Det er en spesiell legering som påvirkes minimalt av bl.a. temperatur.

Nakakin buelobe pumper er kontaktfrie med minimal klaring 
mellom lobe og pumpehus:
... Leverer konstant væskemengde.
... Selvsugende, kan til og med brukes som vakuum pumpe.
... Transport av væsker med forskjellige viskositeter.
... Differansetrykk opp til 15 bar.

Nakakin buelobe pumpe kan rengjøres med CIP system, ingen behov for å gjøre 
tidkrevende demontering for ekstern rengjøring.
For øvrig er pumpen’s væskeberørte deler enkle å demontere.

Teknologi og Pålitelighet 
siden 1950

Vår  e r fa r ing og Nakak in ’s  kva l i te t  ta le r  fo r  seg se lv.
V i  f inner  den opt ima le  løsn ing på d ine pumpe oppgaver.

Nakamura Metal No. 3

Minimal toleranse

Enkel å gjøre ren

Buelobe pumper

Våre modeller

JM/JO-serien JMU-serien SC-serien AMXN-serien

Vår standard med innvendig tetning 
(JM: Mekanisk tetning, JO: O-ring tetning). 
Mange variasjoner tilgjengelige.

Vår modell med utvendig mekanisk tetning.
Spesielt egnet for korrosive og slurry lignen-
de medier.

Modellen for applikasjoner hvor 100% 
rengjøring gjelder.

Konstruksjonen med dampsperre hindrer 
kontaminering fra ekstern atmosfære.
Pumpen er derfor kompatibel med aseptiske linjer.


