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 پمپ آب کف کش پنتاکس کاتالوگ

  آغاز نمود و با  1990شرکت پمپ پنتاکس فعالیت خود را در زمینه تولید انواع پمپ آب از سال

یگاه ویژه ای در میان مصرف کنندگان پیدا نمود و در توسعه و پیشرفت این شرکت در بازار جا

 حال حاضر به عنوان یکی از برترین ها در زمینه تولید پمپ آب مطرح است.

   از جمله ویژگی های بارز پمپ پنتاکس می توان به کیفیت باال و قیمت مقرون به صرفه اشاره

 نمود.

 کند؛ اما پمپ خانگی این  های مختلفی را تولید و روانه بازار می پمپ پنتاکس امروزه انواع مدل

ها و متخصصان این حوزه به علت داشتن  برند معروف توانسته است تا توجه بسیاری از صنعت

 .های منحصر به فرد و عالی جذب کند ویژگی

 پنتاکس که بواسطه پمپ های خانگی پنتاکس که شهرت خوبی در بازار ایران پیدا  پمپ کفکش

 . کرده از بهترین پمپ های کفکش ایتالیایی در داخل ایران می باشد

 سری پنتاکس کش کف پپمDP  .بدنه پالستیکی مقاومی دارد 

  .این پمپ برای انتقال آب چاه ها و دیگر موارد در مقادیر کم کاربرد دارد 

  پمپ کفکش پنتاکس سریDP   دارای طراحی کوچک و کیفیت و طول عمر باال و بسیار کم

 صدا می باشد. 

  دمتر می باش 13حداکثر ارتفاع در این پمپ کف کش پنتاکس . 

 های کوچک و انتقال  های ما برای پروژه تواند یکی از بهترین انتخاب پمپ کف کش پنتاکس می

 .  حجم آب پایین باشد
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 تخلیه مانند کوچکی های پروژه برای توان می که اند شده طراحی شکلی به پنتاکس کش کف پمپ 

 معنی به موضوع این البته کرد. استفاده آب های لوله شکستگی محل در آب انتقال یا و آب چاه آب

 چنین در که کند می ایجاب آن برای شده انتخاب بهینه شرایط بلکه نیست، پمپ بودن ضعیف

  شود. ستفادها کش کف پمپ این از هایی پروژه

 :دارای مصارفی همچونپمپ کف کش پنتاکس 

 انتقال آب گل 

 تخلیه چاه 

 انتقال آب 

 فواره و آب نما 

 استخر پرورش ماهی 
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  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

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

 انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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