
شرکت طاهران صنعت کوشاکاتالوگ لجن کش هسل   
 

 

 WQD10اینچ هسل مدل 2متری 81مشخصات لجن کش 

 و شده خوبی استقبال ایران بازار در خود فروش ساله چند این بازخورد به نسبت هسل های کش لجن

 اعثب امر نداشته.همین تعمیرات به نیازی و کرده کار راحتی به سال چندین آن نصب نکات رعایت با

 ضدسایش پروانه و استیل چدن.شافت آن بدنه باشد.جنس ما پرفروش برندهای از یکی تا شده

 .میباشد

 وات کیلو 1/57 معادل اسب 8 دارای محصول میباشد,موتور ساعت در مکعب متر 81 آب دبی حداکثر

 .میباشد باز نیمه نیز آن میکند.پروانه کار میکروفاراد 21 خازن با که میباشد دور 2011 دور و قدرت

 

  :Aتکیفی درجه

 0WQD1مدل : مدل

 تول222تکفاز  :زفا تعداد

 تانتقال سیاال :دکاربر

 ددار : نشد ور غوطه قابلیت

 زتمی : لسیا نوع

 باس 1 : تقدر

 سم %100 :یپیچ سیم

 ددرجه سانتیگرا 0 : سیال دمای حداقل

 ددرجه سانتیگرا 40 : سیال دمای حداکثر

 رمت 18 : پمپاژ ارتفاع حداکثر

 تمتر مکعب در ساع 10 : یآبده حداکثز

 چاین 2 :یخروج دهانه

 لاستی :تشاف نوع

  :1 پروانه تعداد

 رآمپ 5.4 : جریان



شرکت طاهران صنعت کوشاکاتالوگ لجن کش هسل   
 

 مکیلوگر :—  وزن

 هدور در دقیق 2900 : چرخش سرعت حداکثر

 نایرا-چین :تساخ

 نچد :هبدن جنس

 

 

 

 

 

 

 WQD10اینچ هسل مدل 2متری 82مشخصات لجن کش 

 و شده خوبی استقبال ایران بازار در خود فروش ساله چند این بازخورد به نسبت هسل های کش لجن

 اعثب امر نداشته.همین تعمیرات به نیازی و کرده کار راحتی به سال چندین آن نصب نکات رعایت با

 ضدسایش پروانه و استیل چدن.شافت آن بدنه باشد.جنس ما پرفروش برندهای از یکی تا شده

 .میباشد

 وات کیلو 1/57 معادل اسب 8 دارای محصول میباشد,موتور ساعت در مکعب متر 81 آب دبی حداکثر

 .میباشد باز نیمه نیز آن میکند.پروانه کار میکروفاراد 21 خازن با که میباشد دور 2011 دور و قدرت
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  :Aتکیفی درجه

 0WQD1مدل : مدل

 تول222تکفاز  :زفا تعداد

 نیاالتش و لجانتقال س :دکاربر

 ددار : نشد ور غوطه قابلیت

 نتمیز و لج : لسیا نوع

 باس 1 : تقدر

 سم %100 :یپیچ سیم

 ددرجه سانتیگرا 0 : سیال دمای حداقل
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 رمت 12 : پمپاژ ارتفاع حداکثر

 تمتر مکعب در ساع 10 : یآبده حداکثز

 چاین 2 :یخروج دهانه

 لاستی :تشاف نوع

  :1 پروانه تعداد
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 هدور در دقیق 2900 : چرخش سرعت حداکثر

 نایرا-چین :تساخ

 نچد :هبدن جنس


