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 پنتاکس یپمپ آب بشقاب کاتالوگ

یکی از معروف ترین شررکت ارات تولیریاتی یر رایرتات تولیری پمر  و  سشرکت ایتالیایی پنتاک

مررری داشررری و کررر  توانیرررت  درررا تولیررری  یتایییرررات و تکشررراورز ، یصرررنعت ، ییرررااتمان تجهیرررزات

محصوالت دا کیفیت ، کم مصرف و نیز ارائ  محصوالتی دا قیمت منایب ، رضایت مشتریان 

پنترراکس ایتالیررا دررا تولیرری نیررتری  انرروا   را درر  ویررر  یر ایررران دییررت کوریو شرررکت پمرر  یررازت

الکترو پم  اانگی, صنعتی, یااتمانی و تایییاتی,انوا  دویتر پم  کتشنشانی, انوا  دویرتر 

پم  کدریانی, داغدانی و کشاورزت, انوا  شناور, کف کش و لجن کش دا کیفیرت دراال و قیمرت 

 .ر یاریاات رقادتی یر دیشتر دازاراات جهانی یر رییف اات اول قرا

یکرری از پرمصرررف ترررین الکتروپمرر  اررات شرررکت  CM پمرر  کب مرریل دشررکادی ترر  پروانرر 

پنتاکس دا کاردریاات وییعی ماننی مصارف ارانگی و صرنعتی ، یییرتم ارات تهویر  م،درو  ، 

افزایش و تکویت فشار کب ، مصارف کشاورزت و کدیارت ، مصارف داغدانی و دییارت ییگرر 

، ایرب  ۱قریرت  دا قیرت موتور نیم ایرب ، CM50 ک  از میلاز مصارف صنعتی می داشی 

 .ایب ی  فاز یاات  شی  انی۵٫۵دا قیرت  CM550T تا میل…… 

د  پم  کب یانتریفیور ت  پروانر  نیرز معرروف مری داشریو از مزایرات  CM ام چنین پم  کب

ت و نگهریارت کیران پم  اات کب دشکادی می توان د  کارکری کم صیا ، کم مصررف ، تعمیررا

پنتاکس از یو نو  نوریل یا درنج ایت و دا پروان   CM کنها اشار  یاشتو پروان  پم  دشکادی

یرجر  یرانتیگرای مری توانری ۹۰یرج  یانتیگرای و دا پروان  دررنج ترا ۵۰نوریل تا حیاکثر یمات 

یررتن س جررنس ا کب تمیررز را انتکررال یارریو اررم چنررین جررنس دینرر  ایررن پمرر  از چررین دررا شررفت از

، کرسس  ۲۹۰۰می داشریو موترور قادرل کوپرل دررات ایرن پمر  یرانتریفیور تکفراز درا یور  لایتی

 .داشی  IP44 یکسس محافظت اد F عایق دنیت
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  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

تا انتخاب  تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شما در  https://Tasisat.comبه آدرس 

 بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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