
אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

JUNG משאבת
דו-בורגית, תוצרת גרמניה

,SOMA משאבת סינוס
תוצרת גרמניה

ברלין טכנולוגיות מציגה:
משאבות וציוד לתחום המאפיות והבצקים 
ברלין טכנולוגיות מספקת משאבות וציוד מקצועי לסקטור המאפיות ומפעלי הבצקים. אנו מייצגים את

ALLWEILER ,ROBUSCHI :היצרנים המובילים בעולם, המבטיחים לכם איכות ורמות ביצוע גבוהות, ביניהם
SIHI ,SERA ,LIVERANI ,ELEKTROR ,JUNG, ועוד.

סוגי המשאבות המתאימות למאפיות ומפעלי בצקים:

משאבת חילזון
משאבות וואקום טבעת מים

משאבות דיאפרגמה
משאבות צנטריפוגליות

משאבות שמן תרמי
משאבות מינון

משאבות אימפלר גמיש
מפוחים

בנוסף, אנו מספקים שירות שיפוץ ותיקון למשאבות תקולות ומוכרים חלקי חילוף עבורן.

משאבות לטיפול בבצק

http://trailer.web-view.net/Links/0X871681783657A71CF1B4699FFD1B4B6E826CFDE5916BE9278D332B42EB10947E2152013DB6101F41A4F31F0FE3B1D55BA0AFA4E162DA8F5F8199C010B75BAA58EA45B0491EAE6318.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XFC370371EC0D5450343EA0C875DA5BE8127B04FCA88C268011A4D8CC0505851E9836F9F828457A2EA4F31F0FE3B1D55BA0AFA4E162DA8F5F8199C010B75BAA58EA45B0491EAE6318.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X68A06A6D3C3029CF1AD921F08841BF90D88E5FD992A5106A849AF1F8E9169B1A35E65B0F8C9DD890A4F31F0FE3B1D55BA0AFA4E162DA8F5F8199C010B75BAA58EA45B0491EAE6318.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XA49EAC702FFF27CA7FA8361169F9624343A17A3AD337F664DF60AF8E713E924C100C8F680AD8CD22A4F31F0FE3B1D55BA0AFA4E162DA8F5F8199C010B75BAA58EA45B0491EAE6318.htm
http://trailer.web-view.net/Show/0X7AE279CE8DCC0BF13ECDF62D4A421DD1959ADFD484AE7B524F694810EF4FDE2E552835B8FF6C759D.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XD08AE0B2346E78721B0E3A2DBF5C7101FE36B58CDB34027DD0719B324C5E73BB0B37E862F7796FCDA4F31F0FE3B1D55BA0AFA4E162DA8F5F8199C010B75BAA58EA45B0491EAE6318.htm


יתרונות:

משאבה קומפקטית 
ניתנת לניקוי קל ומהיר

מתאימה לעבודה עם בצק לח ללא נוזל
מתאימה להעברת בצק עם גרעינים

בעלת יכולת יניקה
שינוי מהירות סיבוב מאפשר התאמה

לקצב העבודה ול-CIP, ללא משאבה
חיצונית

אין מגע בין חלקים נעים ולכן אין שחיקה
בעלת כל האישורים לתעשייה נקייה

A3 -ו EHEDG ומזון לפי תקני
איכותית ומבטיחה עבודה רצופה ללא

תקלות

לצפייה בסרטון הדגמה - לחצו כאן

למידע נוסף

יתרונות:

משאבה קומפקטית
ניתנת לניקוי ותחזוקה קלה, מבלי לפרק

את המשאבה
מתאימה לעבודה עם בצק לח ללא נוזל

מתאימה להעברת בצק עם גרעינים
משאבה קומפקטית

בעלת יכולת יניקה מצוינת, גם עם נוזלים
בצמיגות גבוה

שינוי מהירות סיבוב מאפשר התאמה
לקצב העבודה

FDA חלקי פלסטיק עם אישורי
איכותית ומבטיחה עבודה רצופה ללא

תקלות
אחריות יצרן לגוף המשאבה, ללא הגבלת

זמן

למידע נוסף

ציוד נוסף

מערכות היגייניות ומחסומים סניטריים
STORM מבית

http://trailer.web-view.net/Links/0X86DCE433F3C6DCF456497E05502A3F3BFFEDE92DA148B4CBAD8A8B64F547331265431456ED12C145A4F31F0FE3B1D55BA0AFA4E162DA8F5F8199C010B75BAA58EA45B0491EAE6318.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X16232DEBA4D98731CBB1E5BF6AD07D7F1FCD13EC38C484B265ED7285CF23AF39651AFD0F7C4ABDB4A4F31F0FE3B1D55BA0AFA4E162DA8F5F8199C010B75BAA58EA45B0491EAE6318.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XFD225F4C6BED3AA823A630FBD3E08BBEA5103D18DC596EF1DE92314160219C6544D7B75E52B417EBA4F31F0FE3B1D55BA0AFA4E162DA8F5F8199C010B75BAA58EA45B0491EAE6318.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XB5CA64CAF8C22B31EB6E1542D28672C10CD5B7DCB25571E73E3729B81BD0DA3213BFEF1CF948EA3FA4F31F0FE3B1D55BA0AFA4E162DA8F5F8199C010B75BAA58EA45B0491EAE6318.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X3CD27CDB93B6D66BD5AA503BC14716CC40DAD16F44647F76EA87C903BB8867FAD56FDF8C8D26C6D5A4F31F0FE3B1D55BA0AFA4E162DA8F5F8199C010B75BAA58EA45B0491EAE6318.htm


דיזות

אנו מייצגים יצרנים מובילים של דיזות ממגוון
סוגים, כגון: דיזות מתכווננות לשטיפה, דיזות

לציפוי טבליות בתעשיית הפארמה, דיזות
לציפוי בצבע בפיזור מדויק, דיזות מאושרות מזון

לציפוי מוצרים במי ביצים ודיזות מיוחדות
לשימון מגשים.

דיזות אלה הן מהמדויקות והאמינות מסוגן
הקיימות כיום בשוק.

למידע נוסף

רשתות לתנורי אפייה

אנו מייצגים יצרנים מובילים של רשתות לתנורי
אפיה, עמידות בחום, מברזל או נירוסטה של

חברות גרמניות ואמריקאיות מובילות.
ניתן לייצר רשתות לפי מידה או במבנה מיוחד,

המתאים במדויק למוצר שלכם. כמו-כן, ניתן
לקבל גלגלי הנעה וצירים לרשתות.

 

למידע נוסף

אנו מספקים מערכות היגייניות, מבואות ומחסומים סניטריים, אשר ניתן להתאים לצרכים שלכם, כגון: מכונות
לשטיפת ארגזים, משטחים, עגלות מגשים ומיכלים. מכשירים אלו מבטיחים ניקוי וחיטוי של ידיים ונעליים של

העובדים לפני כניסה לאולם היצור.
כמו כן, אנו מציעים פתרונות הרמה והיפוך מיכלים.

למידע נוסף

חלקי חילוף

http://trailer.web-view.net/Links/0XEB5C38B67F540053155879C39F0B0B0906F81C328A83BE8D5CE0EB48FCF7A74537CAFA1ECA96311FA4F31F0FE3B1D55BA0AFA4E162DA8F5F8199C010B75BAA58EA45B0491EAE6318.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X54085C2B3F9EDA65997645440E254AB8E2D0F68C4C5601B9D5C07A943B5DEB3B475CD48B56ED7705A4F31F0FE3B1D55BA0AFA4E162DA8F5F8199C010B75BAA58EA45B0491EAE6318.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X5AB97FC3060BEC7833AFB958DF4AC69386EB7F1B6801EE9F1E2B142CE7A4095B3ECBA1C7B50A8220A4F31F0FE3B1D55BA0AFA4E162DA8F5F8199C010B75BAA58EA45B0491EAE6318.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X2A3D5A9E21646F46E6DA4B955D443E836486D665797A87BF2818C3E5590FE785F015AA0AD630D9B8A4F31F0FE3B1D55BA0AFA4E162DA8F5F8199C010B75BAA58EA45B0491EAE6318.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X6C6CAB1F3D1DD0BE45A5365A1450BA10AD9B818828C9E494893BA44C930D77A399C122DC6157931FA4F31F0FE3B1D55BA0AFA4E162DA8F5F8199C010B75BAA58EA45B0491EAE6318.htm


אנו מתמחים בהתאמת פתרון מיטבי ללקוח ובזיהוי ואיתור של חלקי חילוף איכותיים למשאבות, למכונות
ולמערכות בקווי ייצור תעשייתיים ולציוד טכני והנדסי לתעשייה:

מנועים, גירים, קיט שיפוץ וחלקי חילוף שונים, פילטרים, ברזים, שסתומים, רצועות, מותחנים, אטמים,
רשתות, אנקודרים, חיישנים, בקרים, צגים, טיימרים, מפעילים ודיזות. 

למידע נוסף

YouTube-צפו בנו ב
רוצים להכיר את האנשים מאחורי השם ברלין טכנולוגיות?

 צפו בצוות שמטפל בכם בכל יום, בסרטון החדש שלנו.

לצפייה - לחצו כאן

נשמח לסייע בהגדרת דרישות ואיתור המוצר המתאים ביותר לכם

לשאלות ובקשות הצעת מחיר:

 08-6638100  |   mail@berlintech.co.il

http://trailer.web-view.net/Links/0XA91302E081C41D5BF1B100A1882755E6C8C2DA097F4841F50E515E53DEE71A1342091462BA0E37ACA4F31F0FE3B1D55BA0AFA4E162DA8F5F8199C010B75BAA58EA45B0491EAE6318.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XE8FD610510E5C1730797CBCCFC6F2A60BF851D60593C1402400D9459A7D32847093DCD82C4709A6EA4F31F0FE3B1D55BA0AFA4E162DA8F5F8199C010B75BAA58EA45B0491EAE6318.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XB45BA4C75901D5F43B305FCB3742FEC006F56A3704D85EE0140E4B9F8DCEA2F1377D1D048DE5602DA4F31F0FE3B1D55BA0AFA4E162DA8F5F8199C010B75BAA58EA45B0491EAE6318.htm
tel:08-6638100
mailto:mail@berlintech.co.il
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הסר | דווח כספאם

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת

http://trailer.web-view.net/Out_0X7AE279CE8DCC0BF13ECDF62D4A421DD1959ADFD484AE7B524F694810EF4FDE2E552835B8FF6C759D.htm
http://trailer.web-view.net/SpamAbuse_0X7AE279CE8DCC0BF13ECDF62D4A421DD1959ADFD484AE7B524F694810EF4FDE2E552835B8FF6C759D.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X092D187478AB8679A6049EDF2D0BEA28686458B64E33780444D412537DC436639D86A09B89B0691EA4F31F0FE3B1D55BA0AFA4E162DA8F5F8199C010B75BAA58EA45B0491EAE6318.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X298A07EB29FDE095C64E16786D6A2E0D50CC946806095A42A4C4567BC7EE14E98BE3FC4A37CA048EA4F31F0FE3B1D55BA0AFA4E162DA8F5F8199C010B75BAA58EA45B0491EAE6318.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X09DB07466ED4C6483E304A9F0B3D77C38F02260E1656FAB5111A1F7CD3333A2B93DD4EC9C667B6A7A4F31F0FE3B1D55BA0AFA4E162DA8F5F8199C010B75BAA58EA45B0491EAE6318.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X3F1D247FCAF36771FBFE10D545FD43C86235B745323F57FC6A4C7181F54EB2E12DD56A5D0AFCA800A4F31F0FE3B1D55BA0AFA4E162DA8F5F8199C010B75BAA58EA45B0491EAE6318.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XD723BDB453F1DAF42E985DFBFA4CDE23B1D24AB3031C567F2F42CF61DA9D7AF20522A82D8571E3F9A4F31F0FE3B1D55BA0AFA4E162DA8F5F8199C010B75BAA58EA45B0491EAE6318.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X3D8184B3336C35C2B5A509C1B2A70F66D3BAEF7CDAD292286A02396EFC543311497D31FFDA4419B0A4F31F0FE3B1D55BA0AFA4E162DA8F5F8199C010B75BAA58EA45B0491EAE6318.htm
http://www.activetrail.co.il/?utm_source=listhe&utm_medium=Email&utm_campaign=Crdt

