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 درباره هایپر صنــعت فـامـــکو

هایپر صنعت فـامـــــکو  قریب به دو دهه گذشــته، در قالب ســهامی خاص و با ســرمایه بخش خصوصی فعالیت خود 
را در زمینه فروش تجهیزات صنعتی  آغاز نمود .

در ادامه به  لحاظ  دارا بودن دانش فنی  و اخذ  تجارب متعدد و عالقه مندی ســرمایه گذاران، به زمره مشــاوران، 
طراحان و تامین کنندگان برترین برندهای  تجهیزات صنعتی  پیوست و به یکی از  بزرگترین و مطرح ترین شرکت های 
ایرانی در  این صنف مبدل گشت که  همواره بهترین محصوالت از  به نام ترین برندهای  داخلی و خارجی  را مطابق 

با نیاز مصرف در ایران انتخاب  و ارائه می نماید .
شــهرت و اعتبــار ایــن گــروه از همــان ســالهای نخســت فعالیت بــه علت تاکید بــر  کیفیت در انجام امــور  و  احترام به 
خواســته های مشــتریان و جلب رضایت آنان رو به تزاید بوده و در حال حاضر از این حیث از جایگاه رفیعی بر خوردار 

می باشد که سوابق این سالها و مشتریان بیشمار آن، حاکی از موفقیتهای متعدد در زمینه های مختلف است .
از ایــن رو بــه مراتــب، گســترش تکنولــوژی مرتبط با زمینه تخصصی و ارائه خدمات پس از فروش به مشــتریان، مکمل 
فعالیــت هــای اصلــی ایــن گروه قرار گرفت و همواره تحقیق و پژوهش  در زمینه  فعالیت های اجرایی، تســلط کامل به 
اطالعات به روز فنی و مهندسی جهت ارائه ارزشمند ترین محصوالت و خدمات به مشتریان را بر خود واجب دانست  
تا نیل به نتایج مطلوب  و موفقیت در دراز مدت از طریق جلب رضایت مشتری و تامین منافع ذینفعان محقق گردد.

اکنــون ایــن گــروه بــا تکیه بر توانایی کارشناســان متعهد، متخصــص و با تجربه در قالب 21 بخــش تخصصی و مجزا که 
متشکل از واحدهای پمپ، گیربکس، الکتروموتور، هیدرولیک، پنوماتیک، ابزار دقیق، پایپینگ، برق صنعتی، ژنراتور، 
 اتوماســیون صنعتی، تصویه آب خانگی، کمپرســور هوا، کمپرســور تبرید، تجهیزات سرمایشــی و گرمایشــی، ساید چنل، 
الت ســاختمانی می باشــد، در  الت کشــاورزی و  ماشــین آ ســیم و کابــل، تهویــه متبوع،پایپینگ،تجهیــزات و ماشــین آ
زمینه مشاوره، طراحی و تامین، ارائه خدمات می نماید، اسمبلینگ قطعات نیمه کامل ) SKD (، مونتاژ قطعات کامال 

منفصل )CKD( و ساخت تجهیزات صنعتی خدمات کم نظیری ارائه تا قدم مثبتی را بردارد .
همچنیــن ایــن مجموعــه بــرای ارائــه خدمــات کــم نظیر خــود اقدام به تجهیز ســالنی به مســاحت 1000 متــر به عنوان 
نمایشــگاه دائمی تخصصی صنعت نموده اســت تا مدیران و تامین کنندگان به راحتی کاالهای خود را مشــاهده و از 

نظرات کارشناسان بهرمند گردند.
امید به آنکه تخصص، تعهد و اهتمام به انجام وظایف اعضا این مجموعه، قدم کوچکی در جهت رشد و شکوفایی 

بیش از پیش میهن عزیزمان باشد .
هایپر صنــــعت فـامـــــکو با اســتفاده از نیروهای متخصص و با ســابقه در زمینه های طراحی، واردات، فروش، تعمیرات 
و خدمــات پــس از فــروش انــواع الکتروپمــپ هــای صنعتــی و بــا داشــتن چندیــن نمایندگی رســمی و عاملیــت فروش 
برندهای اروپایی مورد استفاده در صنایع آب و فاضالب،نفت و گاز و پتروشیمی، دارویی، غذایی و سایر کارخانجات 
صنعتی در داخل و خارج از کشور با رعایت اصول فنی و کیفی در جهت ارتقاء سطـح آنها تالش می نمـاید. این شــرکت 
 :ISO9001 در راســـتای نظام مـــند نمـــودن فرآینــــدها، سیسـتم مدیریت یکـــپارچه تحـت اســـتاندارد های بین المللی
OHSAS ,2004 :ISO14001, 2008 18001: 2007 را به عنوان مدل اجرایی انتـــخاب نمـــوده اســت و اعتقاد 
دارد خدمت در پهنه سازندگی برای حضور گسترده تر و موفق تر در پروژه های ملی و بین المللی، نیازمند به کارگیری 

ابزار نوین مدیریتـی می باشد. لذا این شرکت خدمات قابل ارائه را به شرح ذیل اعالم می دارد:
واردات و فروش انواع الکتروپمپ های صنعتی و خانگی.

طراحی ، ســاخت ، تعمیر و نگهداری ، بهینه ســازی و افزایش راندمان خطوط انواع تجهیزات صنعتی مورد اســتفاده در 
صنایع سیمان ، فوالد ، خودرو سازی، پتروشیمی و . . .

مشاوره و بازدید از خطوط صنایع مختلف با استفاده از کارگروه های تخصصی همانند کارگروه سیمان ، فوالد ، کاشی 
و سرامیك ، آب و فاضالب ، صنایع دارویی، کشاورزی و . . . 

هایپر صنــــعت فـامـــــکو خط مشــی خود را بر اســاس محورهای زیر اســتوار ســاخته و خود را متعهد به اجرای اثر بخش 
آن می داند:

تــالش بــرای افزایــش رضایت مندی مشــتری ،ارتقاء کیفیت و بهبود مســتمر مدیریت یکپارچه از طریق شناســایی،اجراء 
کنترل فرآیندها و تعیین اهداف سازمانی.

اجرای پروژه ها در چارچوب برنامه زمانبندی و سطح کیفی مورد انتظار .
آموزش مســتمر و مداوم به منظور رشــد مهارت های کارکنان و بهبود مســتمر فرآیند ها و سیســتم مدیریت یکپارچه با 

بهره گیری از استعدادها و خالقیت کارکنان. 
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تاریخچه کارخانه تولیدی جهان پمپ :

این کارخانه با قدمتی بیش از 20 ســال در تولید انواع پمپ های کفکش، لجن کش و شــناور توانســته است الکتروپمپ 
هایــی )در نــوع خــود( بــا کیفیت و کارایی باال تولیــد کند و از این لحاظ در بین تولید کننــدگان ایرانی در بین برترین تولید 
کننــدگان قــرار گیــرد. تولیدات این کارخانه از ســایز 2 تا 4 اینچ در الکتروپمپ های کفکش و لجن کش و ســایز 2 تا 4 اینچ 
لومینیوم و پروانه  در الکتروپمپ های شناور خالصه می شود. کفکشها و لجن کش ساخت این شرکت با بدنه چدن و آ

چدن ساخته می شوند. شناورهای ساخت این شرکت با بدنه چدن و پروانه چدن ساخته می شوند.
 

دربــــــــاره جهـان پمپ

 مـــــــقــــــدمــــــــــــه

ی مکانیکــی را از یک منبــع خارجی گرفتــه و آن را به ســیالی که از آن  ژ بــه طــور کلــی پمــپ دســتگاهی اســت کــه انــر
عبــور می نماید منتقل می کند.

تقســیم بندی پمپ ها بر اســاس عوامل گوناگونی همچون،نحوه انتقال انرژی به ســیال، نوع ســیال،متریال به کار 
رفته در ســاخت پمپ و ... صورت می گیرد.

در اکثر منابع و مراجع ترجمه شده، این تقسیم بندی بر اساس مسائل تئوریک و آکادمیک بوده و بیشتر، پمپ های 
سانتریفیوژ مورد توجه بوده اند.

در این نوشــتار ســعی بر این بوده که آشــنایی مختصری با انواع پمپ های موجود در صنایع بر اســاس موارد عملی و 
کاربردی صورت پذیرد.

 در صــورت نیــاز بــه انــواع پمــپ هــای صنعتــی ، مشــاوره و اطالعــات فنی بیشــتر با کارشناســان شــرکت فامکو تماس 
حاصل فرمایید و یا به ســایت   www.famco.co.ir    مراجعه کنید. 



www.famcocorp.com

)TZRM الکتروپمپ کفکش 2 اینچ جهان پمپ سری )تزرم

کاربردها:
اســتحصال آب تمیز از چاه، قنات، اســتخر، چشمه، آبگیر، جهت مصارف آب شرب آبیاری مزارع، پرورش 

ماهی، گاوداری، کارواش، ایرواشر و انواع مصارف صنعتی

مشخصات فنی:
مشخصات هیدرولیکی

مشخصات الکتروموتور:

دبی: حداکثر آبدهی 25 متر مکعب بر ساعت 
هد: حداکثر ارتفاع آبرسانی 95 متر

گسترده دمای سیال: 0 تا 40 درجه سانتیگراد

F :کالس عایق بندی
IP68 :درجه محافظت

ولتاژ: 380 ولت - سه فاز
فرکانس: 50 هرتز

مشخصات مواد تشکیل دهنده
جنس، پروانه و دیفیوزر: چدن

لومینیوم جنس بدنه: آ
جنس شافت: استیل 304

 

TZRM  Series
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)TZRM جدول ارتفاع و آبدهی کفکش 2 اینچ جهان پمپ سری )تزرم

165250333365415L/mتوان نامیشدت جریانقطر لولهوزن
MODEL

kginchAkw1015202225m3/h

552137.528252218150JP-30/2”

602147.547423530250JP-50/2”

70215872686050400JP-75/2”

752189.290807263520JP-95/2”

در دو مدل بلبرینگی و کف گردی قابل ارائه می باشند. 
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)TZRM الکتروپمپ کفکش 3 اینچ جهان پمپ سری )تزرم

کاربردها:
اســتحصال آب تمیز از چاه، قنات، اســتخر، چشمه، آبگیر، جهت مصارف آب شرب آبیاری مزارع، پرورش 

ماهی، گاوداری، کارواش، ایرواشر و انواع مصارف صنعتی

مشخصات فنی:
مشخصات هیدرولیکی

مشخصات الکتروموتور:

دبی: حداکثر آبدهی 40 متر مکعب بر ساعت 
هد: حداکثر ارتفاع آبرسانی 40 متر

گسترده دمای سیال: 0 تا 40 درجه سانتیگراد

F :کالس عایق بندی
IP68 :درجه محافظت

ولتاژ: 380 ولت - سه فاز
فرکانس: 50 هرتز

مشخصات مواد تشکیل دهنده
جنس، پروانه و دیفیوزر: چدن

لومینیوم جنس بدنه: آ
جنس شافت: استیل 304

 

TZRM  Series
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)TZRM جدول ارتفاع و آبدهی کفکش 3 اینچ جهان پمپ سری )تزرم

در دو مدل بلبرینگی و کف گردی قابل ارائه می باشند. 

165333500665L/mتوان نامیشدت جریانقطر لولهوزن
MODEL

kginchAkw10203040m3/h

553137.520151050JP-25/3”

603147.5403020100JP-40/3”
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)TZRM الکتروپمپ لجن کش 4 اینچ جهان پمپ سری  )تزرم

کاربردها:
لود، تخلیه فاضالب، بجز فاضالب انسانی مناسب جهت جابه جایی آب گل آ

مشخصات فنی:
مشخصات هیدرولیکی

مشخصات الکتروموتور:

دبی: حداکثر آبدهی 55 متر مکعب بر ساعت 
هد: حداکثر ارتفاع آبرسانی 20 متر

گسترده دمای سیال: 0 تا 40 درجه سانتیگراد

F :کالس عایق بندی
IP68 :درجه محافظت

ولتاژ: 380 ولت - سه فاز
فرکانس: 50 هرتز

مشخصات مواد تشکیل دهنده
جنس، پروانه و دیفیوزر: چدن

لومینیوم جنس بدنه: آ
جنس شافت: استیل 

 

TZRM  Series
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)TZRM جدول ارتفاع و آبدهی کفکش 4 اینچ جهان پمپ سری )تزرم

در دو مدل بلبرینگی و کف گردی قابل ارائه می باشند. 

500665830915L/mتوان نامیشدت جریانقطر لولهوزن
MODEL

kginchAkw30405055m3/h

554147.520151050JP-20/4”
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) ABYAR الکتروپمپ کفکش 2 اینچ جهان پمپ سری ) آبیار

کاربردها:
اســتحصال آب تمیــز از چــاه، قنات، اســتخر، چشــمه، آبگیر، جهت مصارف آب شــرب آبیاری مزارع، پــرورش ماهی، 

گاوداری، کارواش، ایرواشر و انواع مصارف صنعتی

مشخصات فنی:
مشخصات هیدرولیکی

مشخصات الکتروموتور:

دبی: حداکثر آبدهی 25 متر مکعب بر ساعت 
هد: حداکثر ارتفاع آبرسانی 90 متر

گسترده دمای سیال: 0 تا 40 درجه سانتیگراد

IP68 :درجه محافظت
ولتاژ: 380 ولت -  سه فاز

فرکانس: 50 هرتز
مشخصات مواد تشکیل دهنده
جنس، پروانه و دیفیوزر: چدن

جنس بدنه: فوالد آبکاری شده
جنس شافت: استیل 304

 

ABYAR  Series
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)ABYAR جدول ارتفاع و آبدهی کفکش 2 اینچ جهان پمپ سری )آبیار

در دو مدل بلبرینگی و کف گردی قابل ارائه می باشند. 

165250330415L/mتوان نامیشدت جریانقطر لولهوزن
MODEL

kginchAkw10152025m3/h

582125/5252015100JP-28m/2”

622125/5453020150JP-49m/2”

662147/5675040200JP-70m/2”

702158857050350JP-90m/2”



www.famcocorp.com

)ABYAR الکتروپمپ کفکش 3 اینچ جهان پمپ سری )آبیار

کاربردها:
اســتحصال آب تمیــز از چــاه، قنات، اســتخر، چشــمه، آبگیر، جهت مصارف آب شــرب آبیاری مزارع، پــرورش ماهی، 

گاوداری، کارواش، ایرواشر و انواع مصارف صنعتی

مشخصات فنی:
مشخصات هیدرولیکی

مشخصات الکتروموتور:

دبی: حداکثر آبدهی 40 متر مکعب بر ساعت 
هد: حداکثر ارتفاع آبرسانی 77 متر

گسترده دمای سیال: 0 تا 40 درجه سانتیگراد

F :کالس عایق بندی
IP68 :درجه محافظت

ولتاژ: 380 ولت - سه فاز
فرکانس: 50 هرتز

مشخصات مواد تشکیل دهنده
جنس، پروانه و دیفیوزر: چدن

جنس بدنه: فوالد آبکاری شده
جنس شافت: استیل 304

ABYAR  Series



www.famcocorp.com

13

)ABYAR جدول ارتفاع و آبدهی کفکش 3 اینچ جهان پمپ سری )آبیار

در دو مدل بلبرینگی و کف گردی قابل ارائه می باشند.  

15330500665L/mتوان نامیشدت جریانقطر لولهوزن
MODEL

kginchAkw10203040m3/h

573125.520151050JP-22m/3”

623125.5322515100JP-35m/3”

663147.5524030250JP-55m/3”

703157.5756050350JP-75m/3”
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)ABYAR الکتروپمپ کفکش 4 اینچ جهان پمپ سری )آبیار

کاربردها:
اســتحصال آب تمیــز از چــاه، قنات، اســتخر، چشــمه، آبگیر، جهت مصارف آب شــرب آبیاری مزارع، پــرورش ماهی، 

گاوداری، کارواش، ایرواشر و انواع مصارف صنعتی

مشخصات فنی:
مشخصات هیدرولیکی

مشخصات الکتروموتور:

دبی: حداکثر آبدهی 55 متر مکعب بر ساعت 
هد: حداکثر ارتفاع آبرسانی 18 متر

گسترده دمای سیال: 0 تا 40 درجه سانتیگراد

F :کالس عایق بندی
IP68 :درجه محافظت

ولتاژ: 380 ولت - سه فاز
فرکانس: 50 هرتز

مشخصات مواد تشکیل دهنده
جنس، پروانه و دیفیوزر: چدن

جنس بدنه: فوالد آبکاری شده
جنس شافت: استیل 304

ABYAR  Series
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)ABYAR جدول ارتفاع و آبدهی کفکش 4 اینچ جهان پمپ سری )آبیار

در دو مدل بلبرینگی و کف گردی قابل ارائه می باشند. .

330500665915L/mتوان نامیشدت جریانقطر لولهوزن
MODEL

kginchAkw20304055m3/h

574147.515121050JP-18m/4”
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)ABAD الکتروپمپ کفکش 2 اینچ جهان پمپ سری )آباد

کاربردها:
اســتحصال آب تمیــز از چــاه، قنات، اســتخر، چشــمه، آبگیر، جهت مصارف آب شــرب آبیاری مزارع، پــرورش ماهی، 

گاوداری، کارواش، ایرواشر و انواع مصارف صنعتی

مشخصات فنی:
مشخصات هیدرولیکی

مشخصات الکتروموتور:

دبی: حداکثر آبدهی 25 متر مکعب بر ساعت 
هد: حداکثر ارتفاع آبرسانی 120 متر

گسترده دمای سیال: 0 تا 40 درجه سانتیگراد

F :کالس عایق بندی
IP68 :درجه محافظت

ولتاژ: 380 ولت - سه فاز
فرکانس: 50 هرتز

مشخصات مواد تشکیل دهنده
جنس، پروانه و دیفیوزر: چدن

لومینیوم جنس بدنه: آ
جنس شافت: استیل 304

ABAD  Series
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)ABAD جدول ارتفاع و آبدهی کفکش 2 اینچ جهان پمپ سری )آباد

در دو مدل بلبرینگی و کف گردی قابل ارائه می باشند. .

150250330415L/mتوان نامیشدت جریانقطر لولهوزن
MODEL

kginchAkw10152025m3/h

852169.2776540250JP-80m/2”

8522110.5957560400JP-100m/2”

90223111159070500JP-120m/2”
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)ABAD الکتروپمپ کفکش 3 اینچ جهان پمپ سری )آباد

کاربردها:
اســتحصال آب تمیــز از چــاه، قنات، اســتخر، چشــمه، آبگیر، جهت مصارف آب شــرب آبیاری مزارع، پــرورش ماهی، 

گاوداری، کارواش، ایرواشر و انواع مصارف صنعتی

مشخصات فنی:
مشخصات هیدرولیکی

مشخصات الکتروموتور:

دبی: حداکثر آبدهی 40 متر مکعب بر ساعت 
هد: حداکثر ارتفاع آبرسانی 100 متر

گسترده دمای سیال: 0 تا 40 درجه سانتیگراد

F :کالس عایق بندی
IP68 :درجه محافظت

ولتاژ: 380 ولت - سه فاز
فرکانس: 50 هرتز

مشخصات مواد تشکیل دهنده
جنس، پروانه و دیفیوزر: چدن

لومینیوم جنس بدنه: آ
جنس شافت: استیل 304

ABAD  Series
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)ABAD جدول ارتفاع و آبدهی کفکش 3 اینچ جهان پمپ سری )آباد

در دو مدل بلبرینگی و کف گردی قابل ارائه می باشند. .

665500365250L/mتوان نامیشدت جریانقطر لولهوزن
MODEL

kginchAkw10203040m3/h

853169.2574530200JP-60m/3”

8532111756045300JP-80m/3”

7732111957060400JP-100m/3”
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)ABAD الکتروپمپ کفکش 4 اینچ جهان پمپ سری )آباد

کاربردها:
اســتحصال آب تمیــز از چــاه، قنات، اســتخر، چشــمه، آبگیر، جهت مصارف آب شــرب آبیاری مزارع، پــرورش ماهی، 

گاوداری، کارواش، ایرواشر و انواع مصارف صنعتی

مشخصات فنی:
مشخصات هیدرولیکی

مشخصات الکتروموتور:

دبی: حداکثر آبدهی 55 متر مکعب بر ساعت 
هد: حداکثر ارتفاع آبرسانی 45 متر

گسترده دمای سیال: 0 تا 40 درجه سانتیگراد

F :کالس عایق بندی
IP68 :درجه محافظت

ولتاژ: 380 ولت - سه فاز
فرکانس: 50 هرتز

مشخصات مواد تشکیل دهنده
جنس، پروانه و دیفیوزر: چدن

لومینیوم جنس بدنه: آ
جنس شافت: استیل 304

ABAD  Series
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)ABAD جدول ارتفاع و آبدهی کفکش 4 اینچ جهان پمپ سری )آباد

در دو مدل بلبرینگی و کف گردی قابل ارائه می باشند. 

365500665915L/mتوان نامیشدت جریانقطر لولهوزن
MODEL

kginchAkw25304555m3/h

704169.2423525150”JP-45m/4
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الکتروپمپ شناور 2 اینچ جهان پمپ مدل 193 و 233

کاربردها:
اســتحصال آب تمیــز از چــاه، قنات، اســتخر، چشــمه، آبگیر، جهت مصارف آب شــرب آبیاری مزارع، پــرورش ماهی، 

گاوداری، کارواش، ایرواشر و انواع مصارف صنعتی

مشخصات فنی:
مشخصات هیدرولیکی

مشخصات الکتروموتور:

دبی: حداکثر آبدهی 22 متر مکعب بر ساعت 
هد: حداکثر ارتفاع آبرسانی 150 متر

گسترده دمای سیال: 0 تا 40 درجه سانتیگراد

F :کالس عایق بندی
IP68 :درجه محافظت

ولتاژ: 380 ولت - سه فاز
فرکانس: 50 هرتز

مشخصات مواد تشکیل دهنده
جنس، پروانه و دیفیوزر: چدن

جنس بدنه: چدن
جنس شافت: استیل 304

در دو مدل بلبرینگی و کف گردی قابل ارائه می باشند. 

  193 ، 233 Series  
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جدول ارتفاع و آبدهی شناور 2 اینچ جهان پمپ مدل 193 و 233 

یکی  از ویژ گیهای پمپ شناور مدل کفگردی قادر به کار دائم در شبانه روز می باشد

150165250365L/mتوان نامیشدت جریانقطر لوله
MODEL

inchAkw9101522m3/h

283484020100193-4

2 اینچ معمولی 294574530200193-5

295.5655040300193-6

295.5655040300193-6

2 اینچ کف گردی

2115.5776050400193-7

2126857060500193-8

2137.5958070600193-9

2167.511510090800193-11

23015147130115900233-11
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الکتروپمپ شناور 3 اینچ جهان پمپ مدل 233

کاربردها:
اســتحصال آب تمیــز از چــاه، قنــات، اســتخر، چشــمه، آبگیــر، جهــت مصــارف آب شــرب آبیــاری مــزارع، پــرورش ماهــی، 

گاوداری،کارواش، ایرواشر و انواع مصارف صنعتی

مشخصات فنی:
مشخصات هیدرولیکی

مشخصات الکتروموتور:

دبی: حداکثر آبدهی 35 متر مکعب بر ساعت 
هد: حداکثر ارتفاع آبرسانی 130 متر

گسترده دمای سیال: 0 تا 40 درجه سانتیگراد

F :کالس عایق بندی
IP68 :درجه محافظت

ولتاژ: 380 ولت - سه فاز
فرکانس: 50 هرتز

مشخصات مواد تشکیل دهنده
جنس، پروانه و دیفیوزر: چدن

جنس بدنه: چدن
جنس شافت: استیل 304

  233 Series  



www.famcocorp.com

25

جدول ارتفاع و آبدهی شناور 3 اینچ جهان پمپ مدل 233 

در دو مدل بلبرینگی و کف گردی قابل ارائه می باشند. 

250330415580L/mتوان نامیشدت جریانقطر لوله
MODEL

inchAkw15202535m3/h

3123453020100233-4

3164675040300233-5

3185.5756550400233-6

6-233 )کف گردی(3237.5958070600

3301512711095800233-11
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الکتروپمپ شناور 4 اینچ جهان پمپ مدل 293

کاربردها:
استحصال آب تمیز از چاه، قنات، استخر، چشمه، آبگیر، جهت مصارف آب شرب آبیاری مزارع، پرورش ماهی، گاوداری، 

کارواش، ایرواشر انواع مصارف صنعتی

مشخصات فنی:
مشخصات هیدرولیکی

مشخصات الکتروموتور:

دبی: حداکثر آبدهی 55 متر مکعب بر ساعت 
هد: حداکثر ارتفاع آبرسانی 80 متر

گسترده دمای سیال: 0 تا 40 درجه سانتیگراد

F :کالس عایق بندی
IP68 :درجه محافظت

ولتاژ: 380 ولت - سه فاز
فرکانس: 50 هرتز

مشخصات مواد تشکیل دهنده
جنس، پروانه و دیفیوزر: چدن

جنس بدنه: چدن
جنس شافت: استیل 304

  293 Series  
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جدول ارتفاع و آبدهی شناور 4 اینچ جهان پمپ مدل 293 

یکی از ویژ گیهای پمپ شناور مدل کفگردی قادر به کار دائم در شبانه روز می باشد

580665750915L/mتوان نامیشدت جریانقطر لوله
MODEL

inchAkw35404555m3/h

4179373020100293-4

42311575045400293-6

43015786558500293-8
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