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Purée i sosy

Wyroby cukiernicze

Napoje

Piekarnictwo

Produkty mięsne

Produkty antyseptyczne

Kosmetyki

Produkty chemiczne

Środki farmaceutyczne

Inne

  Niepowtarzalna jakość i wykonanie
Wyprodukowane w Japonii

– Pompy z wirującym tłokiem –

Seria JM/JMU

Opcjonalnie

	 Działanie
   • Przepływ – do około 90000 l/h
   • Ciśnienie podczas pracy – do 15 bar
   • Głowica ssąca do 9m WS

	 Projekt
   • łatwa w przechowywaniu, rozmiar  
 oszczędzający przestrzeń
   • śrubowa stopa mocująca umożliwia  
 montaż poziomy i pionowy
   • Kierunki przepływu: lewo ↔ prawo           
 góra ↔ dół

	 Odporność	grzewcza
   • Do 95 °C 
   • Opcjonalnie do 150°C

	 Tarcie	wewnętrzne	produktu
   • Do 300.000 mPas

 Kolory
   • Munsell 7.5 GY 9/2
   • Dodatkowe kolory na życzenie

	 Połączenie
	 (wejście	i	wyjście)
   • Połączenie gwintowe (DN) 
 DIN 11851 (standard)
   • Aseptyczny kołnierz DIN 11864-2
   • Aseptyczne połączenie gwintowe 
 DIN 11864-1
   • Potrójne zaciskowe ISO 2852
   • SMS
   • Dodatkowe typy połączeń dostępne  
 na życzenie

	 Materiały
   • Komora i pokrywa pompy: 
 stal nierdzewna (AISI 316)
   • Wirnik dwupłatowy z 
 opatentowanego stopu

	 Materiały	mechanicznego	
	 uszczelnienia	wałków
   • Carbon/ceramika
   • Węglik wolframu
   • Tlenek krzemu
   • Dodatkowe materiały dostępne 
 na życzenie

	 Materiał	uszczelek	okrągłych
   • Viton
   • EPDM
   • Dodatkowe materiały dostępne 
 na życzenie

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

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

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

Max. rmp 800 800 800 600 450 450 450 450 450 450 450

Max. ciśnienie 5 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Max. wydajność 
podawania materiału (l/min) 8 20 40 60 100 135 270 410 710 930 1.470

Litraż/rotacja 0,01 0,025 0,05 0,1 0,22 0,3 0,6 0,92 1,58 2,06 3,27

Rozmiar połączeń 25 25 40 40 40 50 50 65 100 100 150

Max. wydajność 
podawania materiału (l/h) 

480 1.200 2.400 3.600 6.000 8.100 16.200 24.600 42.660 55.800 88.200

*oparte na właściwościach wody bez uwzględnienia ciśnienia, n.p. około 1 mPas/0 bar

Rotor jednopłatowy

Pokrowiec

Instalacja pionowa

Pokrywa wentylowana

Liczne opcje dodatkowe

Agregat pompowy 
z silnikiem 
i podstawą

Wejście prostokątne

Niklowana powłoka

Certyfikat EHEDG

www.nakakin.eu

Dane techniczne

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



Nakakin rozpoczęło działania w roku 1950 jako producent 

form i odlewów.  Do dnia dzisiejszego, stosujemy 

naszą technologiczną wiedzę do tworzenia produktów 

wymagających największej precyzji, takich jak np. części 

silników samochodowych. Nakakin dostarcza precyzyjne 

części do silników znanych marek samochodów takich 

jak Mitsubishi Motors, Toyota, Suzuki, itp.

Korzystając z tej technologii, począwszy od etapu su-

rowych materiałów, stworzyliśmy nasze pompy. To daje 

nam pełną kontrolę nad każdym z etapów produkcyjnych, 

od samego początku. Monitorujemy zarówno produkcję, 

jak i montaż naszych pomp, zapewniając najwyższy 

standard jakości. Stale wyprzedzamy naszą konkurencję 

poprzez użycie naszych oryginalnych technik produkcyj-

nych oraz specjalnie stworzonych materiałów, takich jak 

Nakamura Metal No. 3.

Obecnie zajmujemy czołową pozycję na Japońskim rynku 

i eksportujemy dużą liczbę pomp do wielu miejsc na 

świecie. Nakakin podąża za wizją, aby zawsze dostarczać 

„Technologię i Zaufanie”.

Nakamura Metal No. 3 jest unikatowym, opatentowanym pro-
duktem, który stworzyliśmy przy użyciu zaawansowanej tech-
nologii odlewniczej. Jest to specjalny stop który ma minimalną 
rozszerzalność nawet w wysokich temperaturach.

Pomimo, że jest to pompa o budowie „bezkontaktowej”
... posiada doskonałą zdolność przeprowadzania stałej ilości  
 płynu/cieczy
... jest samozasysająca! Może być używana nawet do 
 pompowania podciśnieniowego.
... pozwala na przenoszenie płynów/cieczy o wszystkich pozio- 
 mach lepkości/tarcia.
... maksymalne ciśnienie wypływu to 15 bar.

Możliwość zupełnego wyczyszczenia przy użyciu systemu CIP (czyszczenie w miejscu pracy). 
Nie ma potrzeby korzystania z czasochłonnego COP (czyszczenia poza miejscem pracy). 
Nawet części, które są najbardziej zamoczone mogą być z łatwością zdemontowane!

Technologia i Zaufanie od 
1950r.

Nasza dotychczasowa produkc ja  o raz  jakość wykonan ia 
św iadczą o naszym wysok im poz iomie .  Proponu jemy odpowiedź 
na wszys tk ie  Wasze pot rzeby zw iązane z  dys t r ybuc ją  p roduktów 
p łynnych.

Nakamura Metal No. 3

Największa dokładność wykonania

Wysoki zakres możliwości czyszczenia

Pompy z wirującym tłokiem

Nasze serie

Seria JM/JO Seria JMU Seria SC Seria AMXN
Podstawowy model z wewnętrzną 
uszczelką (JM = uszczelka mechaniczna, 
JO = uszczelka o-ring). Dostępna jest 
szeroka gama kombinacji.

Nasza pompa posiada mechaniczną 
uszczelkę zewnętrzną, która popra-
wia właściwości antykorozyjne oraz 
zapobiegające osadom.

Pompa, która posiada możliwość łatwego 
czyszczenia bez pozostawiania jakichkol-
wiek resztek cieczy.

Dwuwarstwowa konstrukcja i uszczelnie-
nie parą zapobiegają przedostawaniu się 
zanieczyszczeń z zewnątrz. Ta seria jest 
kompatybilna z linią aseptyczną.


