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– Vingrotorpumpar –

JM/JMU serien

Teknisk information 

Alternativ

 Prestanda 
   • Flöde upp till ca. 90.000 l/h
   • Arbetstryck upp till 15 bar 
   • Sughöjd upp till 9 mvp

 Design
   • Enkel lagerhållning och reservdelsin-
 ventering på grund av standardiserade 
 storlekar
   • Skruv-typ montering i pumpfot för 
 horisontell och vertikal montering
   • Flödesriktning: 
 vänster ↔  höger, upp ↔ ned

 Temperaturbeständighet 
   • Upp till 95 °C 
   • Alternativ upp till 150 °C

 Produkt-viskositet 
   • Upp till 300.000 mPas

 Färg 
   • Munsell 7,5 GY 9/2
   • Ytterligare RAL-lack på begäran

 Anslutningar (sug- och trycksida)
   • Gängad anslutning (DN) DIN 11851  
 (standard)
   • Aseptisk fläns DIN 11864-2
   • Aseptisk gänganslutning DIN 11864-1
   • Tri-Clamp ISO 2852
   • SMS
   • Ytterligare anslutningstyper på begäran

 Material 
   • Pumphus och lock: rostfritt stål 
 (1.4571/AISI 316) 
   • Dubbelblads rotorer med patenterad  
 legering

 Material i mekaniska axeltätningar 
   • Kol/keramik 
   • Hårdmetall 
   • Kiselkarbid 
   • Ytterligare material på begäran

 Tätningsmaterial av O-ringar 
   • Viton
   • EPDM
   • Ytterligare material på begäran

Storlekar 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. tryck 
[bar]

5 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Max. kapacitet  
[l/min]*

8 20 40 60 100 135 270 410 710 930 1.470

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

Anslutning storlekar 
[DN]

25 25 40 40 40 50 50 65 100 100 150

Max. kapacitet 
[l/h]*

480 1.200 2.400 3.600 6.000 8.100 16.200 24.600 42.660 55.800 88.200

* baserat på vatten utan mottryck, ca. 1 mPas/0 bar

Singelblads rotor

Mantling 

Vertikal installation Rektangulärt inlopp 

Påbyggd 
överströmningsventil

Pumpaggregat 
med drivenhet 
och bottenplatta

Nickelbeläggning 

EHEDG certifikat Många fler alternativ
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Nakakin startade sin verksamhet år 1950 som en tillverkare 

av trämönster och gjutformar. Än i dag använder vi vår 

tekniska expertis för att tillverka produkter som kräver största 

precision såsom motordelar. Nakakin har levererat motor-

delar i form av grenrör till stora bilföretag som Mitsubishi 

Motors, Toyota, Suzuki och så vidare.

Med hjälp av denna teknik, tillverkar vi våra pumpar från 

råvarustadiet. Det innebär att vi har full kontroll över alla led 

i produktionen redan från början. Vi övervakar både till-

verkning och montering av våra pumpar vilket säkerställer 

högsta kvalitet. Vi fortsätter att ligga steget före våra kon-

kurrenter genom våra ursprungliga tillverkningstekniker och 

specialutvecklade material som Nakamura Metal nr. 3.

Vi håller för närvarande toppositionen på den japanska 

marknaden och exporterar ett antal pumpar till flertal platser 

världen över. Nakakin fortsätter att avancera med vår 

vision att alltid leverera ”Teknologi & Förtroende”.

Nakamura Metal nr. 3 är en unik produkt som vi tagit fram med 

hjälp av denna avancerade gjutteknik. 

Det är en speciell legering, liknande SUS 316 som har minimal 

expansion, även vid höga temperaturer.

Trots att det är en ”kontaktfri pump” 

… En utmärkt förmåga att leverera en konstant vätskevolym.

… Den är självsugande! Kan även användas för 

 vakuumpumpning. 

… Det möjliggör transport av vätskor av alla olika viskositet.

… Den klarar ett maximalt differenstryck på 15 bar.

Kan rengöras med CIP (Cleaning In Place) system! Inget behov av att göra tidskrävande 

COP (Cleaning Out Of Place). Pumpens vätskeberörda delar är lätta att demontera!

Teknologi & Förtroende 
sedan 1950

Våra  mer i te r  I  fo rm av  pres tanda och kva l i te t  ta la r  fö r  s ig  s jä l v t . 
H i t ta  lösn ingar  fö r  a l l a  e r  vä tsket ranspor tsbehov.

Nakamura Metal nr. 3

Minsta toleranser 

Hög grad av rengörbarhet 

Vingrotorpumpar

Våra modeller

JM/JO serien JMU serien SC serien AMXN serien

Vår standard med invändig tätning 
(JM = mekanisk tätning, JO = O-ringstätning). 
Ett stort antal varianter är tillgängliga.

Vår pump med utvändig mekanisk tätning 
representerar en förbättring I form av 
anti-korrosion och anti-slurry egenskaper.

Denna pump tillåter enklast möjliga 
rengörning utan några vätskerester.

Den dubbeltätade konstruktionen och 
ångspärrar blocker kontaminering från extern 
atmosfär. En serie som är kompatibel med 
aseptiska linjer.


