
Pompa lamelowa JS
 
Pompa lamelowa JS jest dobrze znana ze względu na swoją wysoką jakość i nadzwyczajną trwałość 
nawet w najtrudniejszych warunkach pracy. Pompa cieszy się uznaniem na całym świecie i jest  
stosowana w wielu różnych branżach.

Dane  
techniczne
Pompa lamelowa JS jest dostępna w różnych standardowych rozmiarach. Poniżej 
znajdują się dane techniczne dla każdego modelu i wielkości.

Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania dotyczące kwestii technicznych lub do-
tyczące zakresu stosowania, prosimy o kontakt z naszym zespołem sprzedaży. 
Wystarczy do nas zadzwonić.

150/45 200/60 250/70 350/90 400/115 450/140

Wydajność (m3/h) 2-10 5-20 10-30 20-70 30-120 50-200

Wypełnienie 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Maks. zalecane ciśnienie robocze  
(bar) 10 10 10 10 10 10

Maks. ciśnienie projektowe  (bar) 15 15 15 15 15 15

Długość rury tłocznej (metry 1-300 1-300 1-300 1-300 1-300 1-300

Połączenia rurowe (Ø mm) 100 150 200 250 300 350

Długość (mm) A 530 629 670 860 964 969

Wysokość całkowita (mm) B 375 468 500 640 801 785

Odległość od osi pompy (mm) C 221 283 304 367 445 495

Wymiar kołnierza wlotowego, 
zewnętrzny  (mm) 186x200 236x240 306x260 405x405 460x444 534x484

Wymiar kołnierza wlotowego, 
wewnętrzny  (mm) 106x120 156x160 206x160 296x281 336x320 384x334

Wymiar kołnierza wylotowego, 
zewnętrzny  (mm) 186x200 236x240 306x260 405x350 460x404 534x460

Wymiar kołnierza wylotowego, 
wewnętrzny  (mm) 106x120 156x160 206x160 296x223 336x280 384x310

Masa (Kg) 110 220 320 570 860 1,050
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Pompa lamelowa JS jest dobrze znana ze względu na swoją wysoką jakość i nadzwyczajną 
trwałość nawet w najtrudniejszych warunkach pracy. Pompa może pompować ryby i roz- 
drobnione produkty, a także produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, w tym odpady z 
ubojni i przetwórni.

Przydatność do wielu celów jest potwierdzona poprzez fakt instalowania pompy w przemyśle 
przetwórstwa rybnego, przy rozbiorze mięsa i produkcji karmy dla zwierząt domowych, a 
także w rzeźniach na całym świecie. Pompa jest dostępna w kilku różnych wersjach, dzięki 
czemu można ją idealnie dopasować do konkretnych potrzeb produkcyjnych.

Unikalna konstrukcja pompy lamelowej JS umożliwia pompowanie dużych i twardych 
cząstek, takich jak kości, tkanki i tłuszcze. Pozwala to na pompowanie niejednorodnego pro-
duktu na duże odległości. Jedną z kilku zalet jest utrzymanie produktu w zamkniętej instala- 
cji rur, co zmniejsza problemy higieniczne i ogranicza rozprzestrzenianie się nieprzyjemnych 
zapachów.

Dzięki kompaktowej konstrukcji i możliwości pompowania w zamkniętej instalacji rur, pom-
pa lamelowa JS zastępuje inne systemy, takie jak przenośniki ślimakowe, inne pompy wy-
porowe, zbiorniki ciśnieniowe, odsysanie próżniowe i przenośniki taśmowe. Ponadto pompa 
charakteryzuje się niższymi kosztami zużycia energii i łatwej konserwacji, a także większą 
wydajnością. Pompa lamelowa JS redukuje obsługę przez człowieka, co zmniejsza ryzyko 
obrażeń.

Pompa lamelowa JS do  
najtrudniejszych zastosowan

Gdy higiena jest  

najważniejsza
Łatwa w czyszczeniu pompa lamelowa JS jest przeznaczona 
dla branż, w których higiena jest najważniejsza. Pompy te 
mają takie same parametry jak pompy standardowe, ale 
mają dodatkowo możliwość szybkiego odkręcania i odciąga-
nia na specjalnej ramie pokrywy bocznej. Pozwala to na łat-
wy dostęp do wnętrza pompy bez jej rozbierania w przypadku 
potrzeby wyczyszczenia lub kontroli.

JS Proputec A/S oferuje wszystkie wersje pomp ze stali 
nierdzewnej dla przemysłu o wyższych wymaganiach i 
standardach. Zgodnie z rozporządzeniem EN 1935/2004, 
dostarczamy również pompy wykonane z materiałów 
.dopuszczonych do kontaktu z żywnością.

Pompa lamelowa została oryginalnie opracowana przez firmę JS 
Proputec A/S. Wieloletni rozwój oraz skupienie na funkcjonalnoś-
ci i jakości sprawiło, że JS stała się wiodącym producentem pomp 
lamelowych.

Wszystkie nasze pompy są projektowane i produkowane w naszej 
fabryce w Danii. Każda z pomp spełnia wysokie firmowe stan-
dardy jakości i trwałości. Często rozwój odbywa się we współpra-
cy z naszymi klientami, ponieważ jesteśmy otwarci i gotowi na 
innowacyjne i praktyczne rozwiązania.

Wiemy, że niezawodność pomp to kluczowy czynnik w linii 
produkcyjnej naszego klienta, dlatego JS Proputec A/S nigdy 
nie idzie na kompromis w kwestii jakości. Pompy higieniczne są 
produkowane z wysokiej jakości stali narzędziowej, dzięki czemu 
uzyskujemy bardzo wysoką odporność na zużycie. Pompy stan- 
dardowe są zbudowane z żeliwa, a elementy robocze ze specjal-
nie utwardzanych stali do najcięższych zastosowań.

Konstrukcja pompy pozwala na wymianę każdej pojedynczej 
części, a nie całych sekcji pompy. Wszystkie części zamienne są 
produkowane lokalnie, a JS oferuje pełną renowację pomp w 
fabryce w Danii.

Jakosc i rozwój

W głowicy pompy umieszczony jest 
niecentrycznie rotor, w którym przesu-
wają się dwie lamele (płyty), tworząc 
4 komory o zmieniającej się objętości. 
Lamele prowadzone są przez krzywki 
dyskowe. Obrót rotora i przesuwanie się 
lameli powoduje przemieszczanie się 
produktu w głowicy pompy.
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