
Verderflex Rollit Verderair Hi-Clean EODD

Concept Smeringsvrije slangenpomp Elektrisch aangedreven membraanpomp

Max. capaciteit 6954 l/h 378 l/min

Max. druk 2 bar 7 bar

Opties Leverbaar in persluchtaangedreven uitvoering

Certificeringen           

VERDER is fabrikant van PACKO® pompen

Op zoek naar een andere oplossing? 

Heeft u liever een slangenpomp of membraanpomp? Verder is óók fabrikant van Verderflex slangenpompen en Verderair 
membraanpompen. Deze pompen bieden een perfecte oplossing voor het verpompen van viskeuze producten. 
Het onderhoud is eenvoudig en de rustige werking zorgt voor weinig shear.
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PACKO PLUG AND PLAY POMPOPLOSSINGEN

  Een flexibele en mobiele oplossing

  Hygiënische certificatie

  Beste reinigbaarheid

  Low shear; geen productbeschadigingen

  Eenvoudig en snel onderhoud

PACKO 
PLUG & PLAY 
Voor een flexibel 
productieproces



Herkent u zich in de volgende situaties? Dan hebben wij de flexibele en 
mobiele oplossing voor u! 

Een productieomgeving met: 
 V Verschillende niveaus
 V Flexibele leidingen en installaties
 V Wisselende opslagtanks
 V Vaste (inbouw)pompen
 V Pompen voor meerdere toepassingen (mobiliteit gewenst)

U kunt uw gewenste oplossing zelf samenstellen waarbij u rekening kunt 
houden met uw budget, wensen in concept, viscositeit, capaciteit en druk.

Concept Centrifugaalpomp Lobbenpomp

Viscositeit [cP] -500 +500

Capaciteit [m3] 120 100 

Max. druk [bar] 12 20

Packo Plug & Play pompoplossingen
Stel zelf uw pompoplossing samen

Hoe werkt het? 

U kunt kiezen uit 3 samengestelde pakketten. Elk pakket bestaat 
uit een pomp op een RVS trolley die u kunt uitbreiden met een 
frequentieomvormer, RVS beschermkap, 20 m kabel en stekker. 
U kunt kiezen uit centrifugaal- en lobbenpompen van Packo die 
leverbaar zijn in 3 Plug & Play pakketten. 

Basic
 V  Een hygiënische Packo centrifugaalpomp (FP/CRP) of 
lobbenpomp (ZL) 

 V Gemonteerd op een RVS trolley 
 V Extra grote transportwielen om hindernissen te overbruggen

Advanced 
De Basic samenstelling plus:

 V  Meegeleverde frequentieomvormer (FO) op 230V of 400V die 
uw pomp gemakkelijk regelbaar en instelbaar maakt voor uw  
specifieke proces.

Premium 
De Advanced samenstelling plus:

 V Gemonteerde/ingestelde FO (230 of 400V)
 V 20 meter elektrische aansluitkabel + stekker
 V Volledig Plug and Play 

   

   Praktijkvoorbeeld 
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