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לתת  הגורם  חלל  גידול  של  עיקרון  על  מבוססת  להבים  משאבת 
לחץ, אליו נשאב הנוזל. כאשר מגיע הנוזל אל מול פתח הסניקה, 

קטן החלל והנוזל נדחק לפתח היצאה לכיוון הצנרת.
על מנת להשיג את החללים הנפרדים – המתרחבים ומתכווצים  
נעשה שימוש בלהבים המסוגלים לנוע בכיוון רדיאלי. כח הסיבוב 

"זורק" את הלהבים החוצה מהמרכז ודוחף אותם לכיוון ההיכף. 

בית  לרוחב  הלהבים  רוחב  מידת  והתאמת  ההיקף  אל  ההידוק 
זורם הנוזל. צורתו החיצונית של  יוצרים את החלל אליו  המשאבה, 
החלל,  את  מקטינה  ובכך  למרכז  חזרה  הלהבים  את  דוחפת  הבית 

כאשר נדרשת סינקה.

X

משאבת להבים רוטורית בעלת נצילות ויעילות 
אנרגתית גבוהות ועלויות אחזקה נמוכות. 

יכולת יניקה גבוהה ממיכלים תת קרקעיים.

329-1999lpm :ספיקה
 4250cst :צמיגות מירבית

קוטר: "2 - "4
12bar :לחץ עבודה

520-780rpm :סל"ד עבודה

XF1C

משאבת להבים המתאימה להתקנה בעגלות 
שירות ולתחנות מרוחקות

  19-53lpm :ספיקה 
 1000cst :צמיגות מירבית

קוטר: "1
8.6bar :לחץ עבודה

1750rpm :סל"ד עבודה

משאבות לדלק ושמן

משאבות
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GX

משאבת להבים רוטורית בעלת נצילות, יניקה 
ויעילות אנרגתית גבוהה ועלות אחזקה נמוכה. 

יתרון למשאבות אלו ביניקה ומתאימה להתקנה 
במסופי אספקה. 

329-1999lpm :ספיקה
 4250cst :צמיגות מירבית

קוטר: "2 - "4
12bar :לחץ עבודה

520-780rpm :סל"ד עבודה

TX

משאבת להבים המתאימה להתקנה על 
מיכליות כביש, בעלות שסתום מתכוונן המגן 

על המשאבה ועל הצנרת, מלחץ גבוה בהובלת 
נוזלים מתרחבים.

197-1533lpm :ספיקה
 4250cst :צמיגות מירבית

קוטר: "4 - "1.5
12bar :לחץ עבודה

 400-780rpm :סל"ד עבודה

HXL

משאבות להבים לספיקה ויניקה ויעילות 
אנרגתית מאד גבוהות, מתאימות לספיקות 

גבוהות.

2801-8139lpm :ספיקה
 44,000cst :צמיגות מירבית

קוטר: "10 - "6
17.2bar :לחץ עבודה

 45-350rpm :סל"ד עבודה

XL

עיצוב שבשבת הזזה יחודי מאפשר למשאבה 
ביצועים ברמה גבוהה לאורך זמן, יעילות אנרגתית 

ותחזוקה נמוכה. משמשת בתי זיקוק לשמני 
סיכה ולכלל תהליך עיבוד מוצרי נפט.

64-1306lpm :ספיקה
 4250cst :צמיגות מירבית

קוטר: "4 - "1.25
24bar :לחץ עבודה

640-1800rpm :סל"ד עבודה

משאבות
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TXV Series

בנוזלים  טיפול  עבור  אידיאלית  להבים  משאבת 
צמיגיים או נוזלים בעלי גזירה רגישה.

בטווח  עבודה  אפשרות  מספקת  זו  סידרה 
צמיגויות רחב.

302-1043lpm :ספיקה
קוטר: "4 - "1.25

12bar :לחץ עבודה
420-640rpm :סל"ד עבודה

XL Series

עיצוב שבשבת הזזה יחודי של Blackmer מאפשר 
למשאבה ביצועים ברמה גבוהה לאורך זמן, יעילות 

אנרגתית ותחזוקה נמוכה. משמשת בתי זיקוק 
לשמני סיכה ולכלל תהליך עיבוד מוצרי נפט.

64-1306lpm :ספיקה
קוטר: "4 - "1.25

24bar :לחץ עבודה
640-1800rpm :סל"ד עבודה

משאבות לדלק ושמן

LD Series

 API610 משאבות צנטרפוגליות בעלות תקן
הפועלות על עיקרון המאיץ המסתובב וגורם 
להגברת הלחץ והספיקה של הנוזל הנשאב. 
משאבות אלו משמשות להזרמת נוזלים דרך 

צנרות ארוכות

5700lpm ספיקה: עד
 1x2" – 4x6" :קוטר

6bar :לחץ עבודה
520-3500rpm :סל"ד עבודה

משאבות
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NP6 Series

משאבה צנטרפוגלית בעלת מאיץ חצי פתוח, 
המשלב מאיץ קרוב לציר בעוד הלהבים ארוכים. 

המאיץ מיוצר במגוון חומרים להתאמה לתעשיות 
שונות. סוג משאבות זה מצוייד באטם מכאני כפול 

או במחסנית אטמים )להתאמה לנוזל(.

1800-75000lpm :ספיקה
קוטר: "10 - "6

5.5-9bar :לחץ עבודה
980-1470rpm :סל"ד עבודה

RR Series

משאבה בורגית כפולה אשר יכולה להעביר כמות 
גדולה של נוזל, משאבה זו בנויה בתקן מחמיר 

API676 ומתאימה למסופי ייצור ומסופי ים

50-28000lpm :ספיקה
קוטר: "6 

2-15bar :לחץ עבודה
150-680rpm :סל"ד עבודה

G Series

משאבת גלגלי שיניים מבוססת על עיקרון של 
יצירת חלל בו שורר תת לחץ. אל החלל זורם 
הנוזל המועבר ברווח שבין השיניים לבין דופן 

המשאבה אל פתח הסניקה. המשאבות עובדות 
ללא נזילות )פטנט רשום( וללא אטמים. 

38-1900lpm :ספיקה
קוטר: "6 - "1.5

13.8bar :לחץ עבודה
320-1750rpm :סל"ד עבודה

E Series

משאבת גלגלי שיניים מבוססת על עיקרון של 
יצירת חלל בו שורר תת לחץ. אל החלל זורם הנוזל 

המועבר ברווח שבין השיניים לבין דופן המשאבה 
אל פתח הסניקה. המשאבות עובדות ללא נזילות 
)פטנט רשום( וללא אטמים. יכולה לעבוד בטמפ' 

של עד 260 מעלות

56-760lpm :ספיקה
קוטר: "2 - "1.25

13.8bar :לחץ עבודה
640-1800rpm :סל"ד עבודה

משאבות
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NP Series         

ולהבי  עצמית  יניקה  כושר  בעלת  להבים  משאבת 
של  העברה  יכולת  על  לשמור  העוזר  עצמאית  כוונון 
חומרים בעלי צמיגות גבוהה. חיסכון בצריכת חשמל 

של עד 50% ממשאבות בתחום זה.

38-1938lpm :ספיקה
קוטר: "4 - "1.5

13.7bar :לחץ עבודה
 155-640rpm :סל"ד עבודה

בתחום הכימיה יש להתאים משאבות לפי מגוון חומרים נשאבים 
וזאת ע"י בחינת MSDS ולאחר מכן התאמת סוג וגוף המשאבה 
אחת  זה,  לתחום  אפשרויות  מספר  קיימות  הנשאב.  לחומר 
האפשרויות הטובות יותר הינה משאבה אקסצנטרית ללא אטמים 
נוספת  ובעלת שימון עצמי מהחומר הנשאב, אפשרות  מכאנים 

היא משאבות להבים בעלות נצילות ויעילות ארוכת טווח.

משאבות כימיקלים

AODD Series

משאבות דיאפרגמה נותנות מענה למגוון רחב של 
חומרים בתחום הכימיקלים. 

5-650lpm :ספיקה
קוטר: "2 - "3/8

2-7bar :לחץ עבודה
 45-350rpm :סל"ד עבודה

גובה: 70 מטר

ZMS Series

בעלות  קלה,  בבניה  צנטרפוגליות  משאבות 
ובכך  חלק מהמשאבה  הינו  יחודיות כשהמצמד 

היעילות והנצילות מאד גבוהות.

50-10,000lpm :ספיקה
קוטר: "10 - "3

1-15bar :לחץ עבודה
 337-975rpm :סל"ד עבודה

משאבות
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SMVP Series

משאבת להבים בעלת ייחודיות בכך שהמשאבה 
בעלת הנעה מגנטית ללא אטמים מכאניים ובכך 

יכולה להתמודד עם חומרים כימיים קשים

64-544lpm :ספיקה
קוטר: "2 - "1.5

8.6bar :לחץ עבודה
 520-1750rpm :סל"ד עבודה

STX DEF Series

משאבת להבים מנירוסטה אשר מתאימה לטיפול 
עד  של  בספיקה  האוריאה  חומר  של  והעברה 

28,000 ליטר בשעה.

227-946lpm :ספיקה
 44,000cst :צמיגות מירבית

קוטר: "3 - "2
8.6bar :לחץ עבודה

 350-1200rpm :סל"ד עבודה

C Series

משאבה אקסצנטרית בעלת פטנט רשום ללא 
אטמים מכאניים המתאימה למגוון רחב של חומרים 

 ,0.94bar כימיים, בעלת כושר יניקה עצמי של עד
דבר המאפשר ניקיון קווים כמעט מלא לפני עבודה 
.CIP-עם חומרי ניקוי, המשאבה עובדת בתהליך ה

66-600lpm :ספיקה
קוטר: "2.5 - "2

6bar :לחץ עבודה
 90-400rpm :סל"ד עבודה

P Series

משאבת להבים אשר מכסה מגוון גדול של יישומים, 
מאוד.  קשים  מאוד,  צמיגיים  מוצרים  ועד  מנוזל 
לדוגמא: צבע, לקה, ממיסים, שרפים, ביטומן ועוד.

250-1840lpm :ספיקה
קוטר: "4 - "1.5

12bar :לחץ עבודה
 350-1150rpm :סל"ד עבודה

משאבות



12

משאבות לתחום המזון הינן משאבות אשר חייבות להתמודד עם 
מספר נתונים כגון: צמיגות, חלקיקים רכים או מוצקים, ניקיון קל 
ומהיר, יניקה עצמית גבוהה וכן אי איבוד חומר גלם, בקטגוריה זו 
אנו מייצגים יצרנים שהמשאבות המיוצרות, בעלות כל התכונות 
)עבודה  עובדות ללא אטמים מכאנים  ברובן  כך  ובנוסף על  הללו 
לספק  כדי  וזאת  גבוה  ואקום  ומייצרות  כשל(  נקודת  ללא  יעילה 

ללקוח שקט בתחום השאיבה 

משאבות מזון

MICRO C Series

 ECCENTRIC DISC PUMP סדרת משאבות זו פועלות על עיקרון
וכושר יניקה עצמית המייצרת תת לחץ של עד 0.94bar ועובדות 

בטכנולוגיה חדישה ללא אטמים ומותאמות במיוחד לתחום המזון 
והסניטריה: חלב, יוגורט, תרכיז, קרמים ועוד. סדרה זו מתאפיינת 

בספיקות נמוכות 

2-13lpm :ספיקה
2000cst :צמיגות מירבית

קוטר: "1/2
3 ,5 ,10 ,15bar :לחץ עבודה
 30-1000rpm :סל"ד עבודה

S Series

 ECCENTRIC DISC PUMP סדרת משאבות זו פועלות על עיקרון
ועובדות בטכנולוגיה חדישה ללא אטמים ומותאמות במיוחד 

לתחום המזון והסניטריה: חלב, יוגורט, תרכיז, קרמים ועוד. סדרה 
זו קלה לפרוק ושטיפה במדיח כלים. כושר יניקה עצמית המייצרת 

0.94bar תת לחץ של עד

33-100lpm :ספיקה
2000cst :צמיגות מירבית

קוטר: "2.5 - "1.5
6 ,10bar :לחץ עבודה

 90-500rpm :סל"ד עבודה

משאבות
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ASTRA SP FDA Series

 ASTRA SP FDA משאבות דיאפרגמה בסידרה
מיוצרות תוך מילוי דרישות תקן עבודה במזון, 
נותנות מענה למגוון רחב של חומרים בתחום 

המזון מחומר הגלם ועד סוף תהליך היצור, קיימת 
אפשרות וויסות יציאת החומר מהמשאבה ולא רק 

בצורת "פולסים".

50-680lpm :ספיקה
קוטר: "2.5 - "1

2-7bar :לחץ עבודה
גובה: 70 מטר

A Series

 eccentric סדרת משאבות זו פועלות על עיקרון
disc pump וכושר יניקה עצמית המייצרת תת 

לחץ של עד 0.94bar מותאמות במיוחד לתחום 
המזון, בספיקות משתנות ללא גזירה של החומר 

הנשאב.

20-916lpm :ספיקה
15,000cst :צמיגות מירבית

קוטר: "4 - "1/2
5 ,10bar :לחץ עבודה

 400-780rpm :סל"ד עבודה

SLS Series

 eccentric סדרת משאבות זו פועלות על עיקרון
disc pump וכושר יניקה עצמית המייצרת תת 

לחץ של עד 0.94bar ועובדות בטכנולוגיה חדישה 
ללא אטמים ומותאמות במיוחד לתחום המזון, 
ספיקות גבוהות ללא גזירה של החומר הנשאב.

16-600lpm :ספיקה
10,000cst :צמיגות מירבית

קוטר: "3 - "1.5
6 ,9 ,10 ,16bar :לחץ עבודה

 450-1000rpm :סל"ד עבודה

AODD Series

נותנות  התהליך,  לתחילת  דיאפרגמה  משאבות 
המזון  בתחום  חומרים  של  רחב  למגוון  מענה 
קיימת  היצור,  תהליך  סוף  ועד  הגלם  מחומר 
ולא  מהמשאבה  החומר  יציאת  וויסות  אפשרות 

רק בצורת "פולסים".

5-650lpm :ספיקה
קוטר: "2 - "3/8

2-7bar :לחץ עבודה
 45-350rpm :סל"ד עבודה

גובה: 70 מטר

משאבות
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ABAQUE

כאשר  יחודית.  בעיה  לפתרון  סחיטה,  משאבת 
קיים צורך בשאיבת נוזל, כך שלא יהיה קשר ישיר 
בין אביזרי המשאבה לבין הנוזל. צינור גמיש מהווה 
את חלל המשאבה ואילו הגלילים הסוחטים את 
המוביל יוצרים את ההפרדה ל"תאים" הנדחפים 
ליישומים  המתאימה  משאבה  הצינור.  במעלה 

שאף טכנולוגיה אחרת לא נותנת פתרון.

30-1283lpm :ספיקה
10,000cst :צמיגות מירבית

קוטר: "5 - "3/8
16bar :לחץ עבודה

30-120rpm :סל"ד עבודה

SLC

משאבת נירוסטה אקסצנטרית המתאימה 
לחומרים רגישים לאוויר ורגישים לגזירה )שינוי 
תצורת החומר(. לחץ עבודה של עד 16bar וכן 

CIP & SIP מיועדות גם לעבודת

16-600lpm :ספיקה
10,000cst :צמיגות מירבית

קוטר: "3 - "1.5
5bar :לחץ עבודה

 90-640rpm :סל"ד עבודה

CC20 Series

משאבה העובדת בעיקרון אקסצנטרי, מתאימה 
למיכליות כביש, לפריקה והטענה של חומרים 
בתעשית המזון. משאבה קומפקטית, אחזקה נמוכה.

200-334lpm :ספיקה
 750-2000cst :צמיגות מירבית

קוטר:3"
3.4bar :לחץ עבודה

 300-500rpm :סל"ד עבודה

P Series

ולהבי  יניקה עצמית  משאבת להבים בעלת כושר 
העברה  יכולת  על  לשמור  העוזר  עצמאית  כוונון 
בצריכת  חיסכון  גבוהה.  צמיגות  בעלי  חומרים  של 

חשמל של עד 50% ממשאבות בתחום זה.

38-1938lpm :ספיקה
קוטר: "4 - "1.5

13.7bar :לחץ עבודה
155-640rpm :סל"ד עבודה

משאבות מזון

משאבות
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PRODUCT RECOVERY

בכל תעשיית המזון, הפארמה, הקוסמטיקה והכימיקלים יש סברה שנקראת "הוצאות נסבלות בתהליך הייצור", 
הוצאות אלו הן של מוצרי היסוד בתהליך הייצור וכן מוצרים מוגמרים הנותרים בתוך הצנרת במהלך הייצור ואינם 

מנוצלים ע"י היצרן, אלו מושלכים בתהליך הניקיון.

PROJECT RECOVERY של חברת MOUVEX הנו תהליך של ניקוי הצנרת תוך שימוש במוצר "המושלך" וניצול 
מקסימלי של החומר וזאת תוך חיסכון עבור הייצרן והגברת הרווחיות שלו.

לניקון כמעט  אוויר עד  והעברת  יניקה מקסימלית של קווי היצור  MOUVEX מייצרת  זו במשאבות  טכנולוגיה 
מוחלט של קווים אלו. 

את החיסכון ניתן לראות בטבלה.

Product-Recovery Costs Saved Per Eccentric Disc Pump

Product Per Foot with 2.5" Line Diameter 0.23 gallons

Weight (pounds per gallon) 8.3 lbs.

Discharge Distance (ft) 100 ft

Total Weight (lbs.) 191 lbs.

Product Recovered (lbs.) at 70% Recovery Rate 134 lbs.

Price Per Pound $1.00

Total Cost Savings Per Day $134.00

Cost Savings Per Week (x5 days) $670.00

Cost Savings Per Month (x4 weeks) $2,680.00

Cost Savings Per Year (x12 months) $32,160.00

משאבות
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LGL Series

משאבת להבים בגדלים של "4 - "1.25 בעלת 
גוף חיפוי פנימי אשר מפחית  פטנט רשום על 
צמצום  ידי  על  המשאבה  במקור  עבודה  רעש 
קביטציה בתוך גוף המשאבה והפלתת הרעידות.

60-1022lpm :ספיקה
קוטר: "4 - "1.25

24bar :לחץ עבודה
 350-1750rpm :סל"ד עבודה

קיימות  נוזלי,  צבירה  במצב  מגיע   )LPG( מעובה  פחממני  גז 
משאבות אשר עונות על הצורך להעביר את הגז מנקודה לנקודה 
עובדות  אלו  משאבות  מצובר.  מיכלים  מילוי  של  מענה  לתת  או 
בלחץ ובטמפ' נמוכה וכן מוגנות התפוצצות, קיימים מספר יצרנים 

שיפורטו בהמשך

 משאבות לגזים

LG1 Series

בנויה  אשר  להבים   6 בעלת  להבים  משאבת 
לעבודתה  תורם  עיצובה   .LPG ב  לטיפול 

השקטה ויעילותה של המשאבה

49lpm :ספיקה
קוטר: "1

12bar :לחץ עבודה
 1750rpm :סל"ד עבודה

TLGLF

משאבות להבים המותאמות להתקנה על 
מיכליות גז בהתקנה ישירה למיכל דרך אוגן. 

בתקנה זו אין הצורך בצנרות נוספות. משאבות 
אלו מתאפיינות באמינות גבוהה, פעולה חלקה, 

ואורך חיים גבוה.
 

197-1325lpm :ספיקה
קוטר: "4 - "3

10.34bar :לחץ עבודה
סל"ד עבודה: 400-870 

משאבות
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RX Series

משאבת גז טבולה העובדת בטכנולוגית טורבינת 
משובים, גלגל מניע חד שלבי הקרוב למצמד 

ובכך מאפשרת התקנה פשוטה ואחזקה נמוכה. 
שאיבה בלחץ גבוה של גפ"מ, Autogas, פרופן 

ובוטן מטנקים אחסון תת קרקעי או עילי.

55-90lpm :ספיקה
קוטר:  "1.5

12bar :לחץ עבודה
 350-780rpm :סל"ד עבודה

RC Series

משאבת גז העובדת בטכנולוגית טורבינת 
משובים, גלגל מניע חד שלבי הקרוב למצמד 

ובכך מאפשרת התקנה פשוטה ואחזקה נמוכה. 
שאיבה בלחץ גבוה של גפ"מ, Autogas, פרופן 

ובוטן מטנקים אחסון תת קרקעי או עילי.

50-90lpm :ספיקה
קוטר: "1.5 - "1

70bar :לחץ עבודה
 3500rpm :סל"ד עבודה

CRL Series

משאבת להבים בעלת להבים מחוספסים 
 ,CO2 להעברת גז נוזלי בטמפ' נמוכה מאוד כגון

מתאימה לשימוש נרחב עבור סחרור, קירור, 
תחבורה, טעינה ופריקה. משאבה מצויידת 

בשסתום פריקה פנימי וכן במעטפת פנימית 
)פטנט רשום( למניעת רעשים.

44-1200lpm :ספיקה
קוטר: "8 - "1.25

6.8bar :לחץ עבודה
 190-1150rpm :סל"ד עבודה

SGL Series

משאבת להבים בעלת עיצוב אשר מאפשר 
העברה או סחרור גזים נוזליים הכוללת מערכת 
הפחתת רעידות ורעשים. משאבה זו מתאימה 

 Butadiene ,Butene, Dimethl :לחומרים כגון
Ether ,Ethyl Chloride ועוד

61-1022lpm :ספיקה
קוטר: "10 - "6

10.3bar :לחץ עבודה
 420-1750rpm :סל"ד עבודה

משאבות
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