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Qualitas & Kinerja yang terpercaya    

– Rotary Piston Pump –

JM/JMU-Series

Pilihan

 Prestasi
   • Laju alir sampai kira-kira. 90.000 l/h
   • Tekanan operasi hingga 15 bar
   • Suction kepala hingga 9 mWC

 Disain
   • Mudah untuk mendapatkan suku  
 cadang karena ukuran standar.
   • Sekrup-jenis pemasangan kaki untuk  
 instalasi horisontal dan vertikal
   • Arah aliran: kiri ↔ kanan, 
 atas ↔ bawah

 Perlawanan suhu
   • Sampai dengan 95 °C
   • Opsional hingga 150 °C

 Viskositas produk
   • Hingga 300.000 mPas

 Warna
   • Munsell 7.5 GY 9/2
   • Selanjutnya pelapis RAL-lacquer atas  
 permintaan

 Koneksi
 (bagian inlet dan outlet)
   • Koneksi (DN) DIN 11851
   • Aseptic flange DIN 11864-2
   • Aseptic koneksi DIN 11864-1
   • Tri-Clamp ISO 2852
   • SMS
   • Jenis koneksi lanjut atas permintaan

 Bahan
   • Casing dan Casing Cover:  
 stainless steel (AISI 316)
   • Rotor sayap ganda paduan 
 dipatenkan

 Bahan mekanikal seal
   • Karbon / keramik
   • Tungsten karbida
   • Silicon karbida
   • Bahan yang lain sesuai permintaan

 Bahan O-ring
   • Viton
   • EPDM
   • Bahan yang lain sesuai permintaan

Kontak kami:
Nakakin Co, Ltd
2-10-5 Kasuga Kitamachi
Hirakata Osaka 573-0137
Jepang
E-mail: info@nakakinpump.com
Internet: www.nakakinpump.com

P.T. Nakakin Indonesia
EJIP Industrial Park Plot 5L-4/5/6
Kelurahan Sukaresmi,
Kec Cikarang Selatan Bekasi
Indonesia
Tel: 62-(0)21-897-0401

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

Max. rpm 
[min-1]

800 800 800 600 450 450 450 450 450 450 450

Max. tekanan
[bar]

5 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Max. kapasitas 
[l/min]*

8 20 40 60 100 135 270 410 710 930 1.470

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

Koneksi ukuran
[DN]

25 25 40 40 40 50 50 65 100 100 150

Max. kapasitas
[l/h]*

480 1.200 2.400 3.600 6.000 8.100 16.200 24.600 42.660 55.800 88.200

* Berdasarkan air tanpa tekanan, yaitu kira-kira. 1 mPas / 0 bar

Rotor sayap tunggal

Jaket

Instalasi vertikal

Penutup vented

Banyak pilihan lebih

Pompa satuan 
dengan motor 
dan base

Rectangular inlet

Nikel coating

EHEDG sertifikasi

Informasi teknis

www.nakakinpump.com/id



Nakakin mulai beroperasi pada tahun 1950 sebagai pem-

buatan cetakan kayu dan logam cor. Sampai hari ini, 

kami menggunakan keahlian teknologi kami untuk mem-

produksi produk yang memerlukan presisi maksimal 

seperti bagian mesin mobil. Nakakin telah menghasilkan 

bagian-bagian mesin seperti manifold untuk perusahaan 

mobil besar seperti Mitsubishi Motors, Toyota, Suzuki, 

dan sebagainya.

Dengan menggunakan teknologi ini, kami memproduksi 

pompa kami dari tahap bahan baku. Ini berarti bahwa kami 

memiliki kontrol atas semua tahapan produksi dari awal. 

Kami memantau kedua produksi dan perakitan pompa 

kami, memastikan standar berkualitas tertinggi. Kami terus 

terdepan pesaing melalui teknik manufaktur asli kami & 

bahan khusus maju seperti Nakamura Metal No. 3.

Saat ini kami memegang posisi teratas di pasar Jepang 

dan ekspor sejumlah pompa ke dunia luar. Nakakin terus 

maju dengan visi kami „Teknologi & Kepercayaan“.

Nakamura Metal No. 3 adalah produk yang unik yang kami 
kembangkan dengan menggunakan teknologi logam cor canggih. 
Ini adalah paduan khusus yang memiliki ekspansi yang sangat 
minimal bahkan di bawah suhu tinggi.

Pompa kami dibuat sebagai “non-kontak struktur pompa“. 
Tidak ada bagian yang menyentuh di daerah cairan dalam pompa. 
Pompa Nakakin 
... Memberikan kemampuan yang sangat baik untuk 
 menyampaikan cairan dengan kosntant volume.
... Bisa digunakan untuk pompa vakum.
... Bisa untuk distribusi cairan dari semua tingkatan yang 
 berbeda viskositas.
... Memiliki tekanan debit maksimum 15 bar.

Dapat benar-benar dibersihkan dengan CIP (Cleaning In Place) sistem! Tidak perlu 
melakukan memakan waktu COP (Cleaning Out Of Place). Pompa di bagian 
distribusi cairan mudah untuk dibongkar.

Teknologi & Kepercayaan 
sejak tahun 1950

Cata tan kami ,  qua l i tas  & k iner ja  yang te rpercaya. 
Menemukan so lus i  un tuk  semua kebutuhan 
d is t r ibus i  ca i ran.

Nakamura Metal No. 3

Clearance terkecil

Tinggi tingkat cleanability

Rotary Piston Pump

Seri pompa

JM/JO-Series JMU-Series SC-Series AMXN-Series

Standar kami dengan segel dalam 
(JM = mekanikal seal, JO = O-ring seal).
Banyak variasi yang tersedia.

Pompa kami dengan mekanikal seal 
luar merupakan peningkatan anti-korosi 
dan anti kerak.

Pompa ini memungkinkan untuk 
mudah membersihkan tanpa 
sisa-sisa cairan.

Struktur dan uap berlapis ganda bebas 
kontaminasi dari udara luar. Serangkaian 
yang kompatibel dengan garis aseptik.


