Tekniske oplysninger
Ydeevne

•
•
•

Produkt viskositet

Flow op til 90.000 l/time
Afgangstryk op til 15bar
Sugeevne op til 9 m.

•

•

Design

•

•

•

•

Enkel lagerføring af reservedele pga
standardiserede størrelser
Forberedt for både lodret og vandret
montering pga. skruemonteret fod
Valgfri flow retning op ↔ ned,
højre ↔ venstre

•
•

•

•

•

Standard op til 95 °C
Højtemperatur udførelse op til 150 °C

•

Farver

•

Munsell 7.5 GY 9/2
Andre RAL-farver efter forespørgsel

•
•

Pumpehus og dæksel fremstillet af
rustfrit stål (AISI 316)
Dobbelt-bladede rotorer fremstillet af
et patenteret, rustfrit speciellegering

Mekanisk tætning

Tilslutninger
(suge- og tryksiden)

•

Temperaturbestandighed

Materialer

Op til 300.000 mPas

•
•

Gevindtilslutning (DN)
DIN 11851 (standard)
Aseptiske flanger DIN 11864-2
Aseptiske gevind DIN 11864-1
Tri-Clamp ISO 2852
SMS
Andre tilslutninger efter
forespørgsel

•
•

Kul / keramik
Carbid (wolframcarbid)
Siliciumcarbid
Andre materialer efter forespørgsel

– Loberotor Pumper –

Pakningsmateriale

•
•
•

Mejeriprodukter

Viton
EPDM
Andre materialer efter forespørgsel

Pureer og saucer

JM/JMU-serien
Størrelser

Konfekture
2

4

10

16

25

40

55

125

160

200

300

800

800

800

600

450

450

450

450

450

450

450

Max. tryk [bar]

5

7

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Max. flow rate
[l / min]*

8

20

40

60

100

135

270

410

710

930

1.470

0,01

0,025

0,05

0,1

0,22

0,3

0,6

0,92

1,58

2,06

3,27

Nominel
tilslutningsdiameter [DN]

25

25

40

40

40

50

50

65

100

100

150

Max. flow rate [l / t]

480

1.200

2.400

3.600

6.000

8.100

16.200

24.600

42.660

55.800

88.200

Max. omdrejninger
[min-1]

Liter/omdr.

Drikkevarer
Brød og pasta
Kødprodukter
Aseptisk produktion

* Gældende for vand ved 0,0 bar modtryk.

Kosmetik

Optioner

Kemiske produkter
Enkelt rotor

Vertikal installation

Rektangulær sugside

Medicin
Køle / varmekappe

Unit med
bundramme
og motor

Indbygget
sikkerhedsventil

Nikkelbelægning

EHEDG certificeret

Utallige andre
muligheder

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

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

E-mail: info@nakakin.eu

Internet: www.nakakin.eu

Andre

Enestående kvalitet & performance
Made in Japan

www.nakakin.eu

Loberotor Pumper
Kv a l i te te n a f v o re s h ø j t y d e n d e p u m p e r t a l e r f o r s i g s e l v.
Vi f i n d e r d e n o p t i m a l e l ø s n i n g t i l d i t b e h o v.

„Teknologi & Tillid“
siden 1950
Nakakin begyndte i 1950 som en producent af træ modeller og forme til støbeindustrien. Vores lange teknologiske

Nakamura Metal No. 3
Nakamura Metal No. 3 er et unikt produkt, som vi har udviklet
ved hjælp af vores avancerede støbe teknologi.
Er en særlig rustfri legering som udvider sig minimalt, selv under
høje temperaturer.

erfaring anvender vi i dag, til produktion af produkter der
kræver høj præcision, bl.a komponenter til bilindustrien.
Nakakin leverer motordele såsom udstødnings-manifold til
kendte bilproducenter som Mitsubishi Motors, Toyota og
Suzuki.
De samme teknologier anvender vi ved produktion af vores
pumper- fra råvare til færdigt produkt. Dette giver os
mulighed for at bevare kontrollen over kvaliteten af vores
pumper gennem hele produktionsprocessen. Vi kontrol-

Mindste mellemrum
Vores pumper er konstrueret som „ikke-kontakt pumper“,
dvs. rotorerne ikke kommer i berøring med selve pumpehuset.
Dette sikrer:
... Et konstant, ikke pulserende flow.
... En høj sugeevne. Er selvansugende, kan anvendes som en
vakuumpumpe.
... En høj virkningsgrad, selv ved lave viskositeter.
... Et stabilt tryk på op til 15 bar.

lerer alt fra støbning og fremstilingen af pumpedelene til
samling af pumpe og kan derfor garantere den højeste
kvalitet. Gennem vores avancerede fremstillingsteknikker

Enkel rengøring
Nakakin pumper kan rengøres fuldstændigt ved almindelig CIP (Cleaning In Place).
Den tidskrævende adskillelse for COP (Cleaning Out of Place) kan undværes.
Alle pumpekomponenter, der kommer i kontakt med det transporterede væske,
kan meget enkelt demonteres.

Vores program

og vores performance materialer såsom vores Nakamura
Metal No. 3 er vi altid et skridt foran vores konkurrenter.
Vi er i øjeblikket markedsleder i Japan og eksporterer pumper til alle dele af jorden. Vi i Nakakin fortsætter videre med
vores vision om ataltid at levere „Teknologi & Tillid“.

JM/JO-serien
Vores standard pumpe med indvendig
tætning (JM = mekanisk tætning,
JO = O-ringstætning).Talrige modifikationer
og muligheder at vælge imellem.

JMU-serien
Vores pumpe med udvendig mekanisk
akseltætning. Er ideel til ætsende,
tyktflydende eller fiberholdige væsker.

SC-serien
Er selvrensende pumpen til de
højeste hygiejnekrav.

AMXN-serien
Vores aseptiske pumpe, med
dampbarrierer.

