
אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

אנחנו לא חזאים, אבל כשמזג האוויר ישתולל,
המשאבות שלנו ייתנו לכם שקט

BBA PUMPS -  משאבות להעברת מים ונוזלים עם מוצקים
עלות אחזקה והפעלה מינימאלית = תמורה מקסימלית

BBA היא יצרנית הולנדית מהמובילות בעולם במתן מענה לשאיבת מים. ניסיונה נצבר עם השנים בשל
הבעיה הכרונית של הולנד ומפלס מי הים הגבוה מהיבשה.

לחברה סדרה מובילה של משאבות צנטריפוגליות ליניקה עצמית, בהתקנה קבועה או ניידת, המשמשות
לשאיבה, ניקוז, העברת ופינוי מים, וכמו כן, לתעשיות השפכים, דלקים ושמנים, חקלאות, כוחות ההצלה

והביטחון, משאיות, ספינות ועוד.  

בנוסף, ל-BBA סדרת משאבות מסוג בוכנה ליניקת מים המשמשות לצורכי ייבוש הקרקע לתשתיות בתעשיית
הבנייה ועוד.

 
תכונות המשאבה:

חומרי מבנה מגוונים: יציקת ברזל, ברונזה, נירוסטה ועוד
אפשרות למגרסה משולבת במשאבה

מערכת תומכת משאבה לשיפור יכולת היניקה העצמית
אפשרות להרכבה עם מנוע חשמלי או דיזל במגוון צורות מבנה כולל יחידה עם מארז סגור

הנעה ע"י PTO ומבנה מוכן לעגלה
משאבה בעלת ספיקות גבוהות/ גבוהות מאוד עד 10,000 מק"ש, המהווה פתרון מצוין לבעיות הצפה

 הייחודיות של משאבות BBA היא ביכולת לשאוב אוויר ולאחר מכן את הנוזלים בצינור היניקה ללא צורך במילוי
מקדים של נוזל בחלל המשאבה.

עם משאבות BBA כל שנדרש הוא להפעיל את המשאבה והיא תעשה את כל היתר.
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BBA משאבות מציעה חבילה שלמה ומעוצבת
הכוללת

תכנון וייצור "In House" במפעל היצרן
מעל 60 שנות ניסיון

מתקן בדיקות מקיף במפעל היצרן
עיצוב עכשווי ופונקציונלי

חומרים איכותיים, עמידים וידידותיים לסביבה
התאמה אישית ללקוח

למידע נוסף

http://trailer.web-view.net/Links/0XD126B45FA8C3775FDF6CE313284C6B19E2B09FE48102A75088EE02268CB73188E1DFABE1E428E5A793C3AE60C4B8D9320CAD734F321F6F80879C9AFC0A275809A473B4B2E83A1FA4.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X259AAFBEDEA2DC832C557D6AE7448ECDC4BA955B9A94D568DBB1AD3DE399D4DF4DC158CAC188490393C3AE60C4B8D9320CAD734F321F6F80879C9AFC0A275809A473B4B2E83A1FA4.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X1398CB19804DE4CCFDE098E72CA143618D861EB31FCED2AC98EDB56BC5CFB777BFD4AA146328D4CA93C3AE60C4B8D9320CAD734F321F6F80879C9AFC0A275809A473B4B2E83A1FA4.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XB04E79A2CB7B4CA14A3E9CC9FA1A86BAA25389ED91059CB3E50BF91FAFD549B743B348CEA1C2142193C3AE60C4B8D9320CAD734F321F6F80879C9AFC0A275809A473B4B2E83A1FA4.htm


www.berlintech.co.il | mail@berlintech.co.il | +972-8- | ברלין טכנולוגיות | שדרות גן רווה 13, א.ת. גן רווה | יבנה
6638100

הסר | דווח כספאם

סרטונים ויישומים נוספים בערוץ היוטיוב של
היצרן

נשמח לסייע בהגדרת דרישות ואיתור המוצר המתאים ביותר לכם

לשאלות ובקשות הצעת מחיר:
mail@berlintech.co.il   |  08-6638100
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