
  شرکت طاهران صنعت کوشا کاتالوگ کف کش هسل

 :هسلمشخصات فنی کفکش 

 جنس بدنه: آلومینیوم 

 جنس شفت: استیل 

 جنس پروانه: آلومینومی 

  :مس %011جنس سیم پیچ 

  :ولت )تکفاز( 221ولتاژ 

  :هرتز 01فرکانس 

  :میکرو فاراد 21خازن 

  :دور بر دقیقه 2011دور موتور 

 

 

 

 QDX1.5-25-0.55F متری هسل مدل 52اینچ  1کفکش 

می باشد. این کفکش بسیار با کیفیت و  ISO9001 با استاندارد QDX1.5-25-0.55F متری هسل مدل 20نچ ای 0کفکش 

 .ساخت ایران می باشد. سایز مشخصات فنی در زیر آورده شده است

  اطالعات فنی

  :اینچ 0سایز خروجی 

  :کیلو وات 1700اسب بخار/  17.0توان 

  :متر 20حداکثر ارتفاع 

 )متر مکعب در ساعت 070: حداکثر آبدهی )دبی 

  :ولت/ تکفاز 221ولتاژ 

  :هرتز 01فرکانس 

  :میکروفاراد 21خازن 

  :دور بر دقیقه 2011دور موتور 

 جنس بدنه: آلومینویم 

 جنس شفت: استیل 

 

 

 



  شرکت طاهران صنعت کوشا کاتالوگ کف کش هسل

 QDX1.5-32-0.75F متری هسل مدل 25اینچ  1کفکش 

می باشد. این کفکش بسیار با کیفیت و  ISO9001 با استاندارد QDX1.5-32-0.75F متری هسل مدل 22اینچ  0کفکش 

 .ساخت ایران می باشد. سایز مشخصات فنی در زیر آورده شده است

  اطالعات فنی

  :اینچ 0سایز خروجی 

  :کیلو وات 17.0اسب بخار/  0توان 

  :متر 22حداکثر ارتفاع 

 متر مکعب در ساعت 070)دبی(:  حداکثر آبدهی 

  :ولت/ تکفاز 221ولتاژ 

  :هرتز 01فرکانس 

  :میکروفاراد 21خازن 

  :دور بر دقیقه 2011دور موتور 

 جنس بدنه: آلومینویم 

 جنس شفت: استیل 

 

 

 

 QDX1.5-38-1.1F متری هسل مدل 23اینچ  1کفکش 

می باشد. این کفکش بسیار با کیفیت و  ISO9001 با استاندارد QDX1.5-38-1.1F متری هسل مدل 23اینچ  0کفکش 

 .ساخت ایران می باشد. سایز مشخصات فنی در زیر آورده شده است

  اطالعات فنی

  :اینچ 0سایز خروجی 

  :کیلو وات 070اسب بخار/  070توان 

  :متر 23حداکثر ارتفاع 

  :)متر مکعب در ساعت 070حداکثر آبدهی )دبی 

  :ولت/ تکفاز 221ولتاژ 

  :هرتز 01فرکانس 

  :میکروفاراد 21خازن 



  شرکت طاهران صنعت کوشا کاتالوگ کف کش هسل

  :دور بر دقیقه 2011دور موتور 

 جنس بدنه: آلومینویم 

 جنس شفت: استیل 

 

 

 

 QDX6-28/2-1.1F متری هسل مدل 53اینچ  5کفکش 

می باشد. این کفکش بسیار با کیفیت و  ISO9001 با استاندارد QDX6-28/2-1.1F متری هسل مدل 23اینچ  2کفکش 

 .باشد. سایز مشخصات فنی در زیر آورده شده است ساخت ایران می

  اطالعات فنی

  :اینچ 2سایز خروجی 

  :کیلو وات 070اسب بخار/  070توان 

  :متر 23حداکثر ارتفاع 

  :)متر مکعب در ساعت 6حداکثر آبدهی )دبی 

  :ولت/ تکفاز 221ولتاژ 

  :هرتز 01فرکانس 

  :میکروفاراد 21خازن 

  :هدور بر دقیق 2011دور موتور 

 جنس بدنه: آلومینویم 

 جنس شفت: استیل 

 

 

 

 QDX6-32/2-1.1F متری هسل مدل 25اینچ  5کفکش 

می باشد. این کفکش بسیار با کیفیت و  ISO9001 با استاندارد QDX6-32/2-1.1F متری هسل مدل 22اینچ  2کفکش 

 .ساخت ایران می باشد. سایز مشخصات فنی در زیر آورده شده است

  اطالعات فنی



  شرکت طاهران صنعت کوشا کاتالوگ کف کش هسل

  :اینچ 2سایز خروجی 

  :کیلو وات 070اسب بخار/  070توان 

  :متر 22حداکثر ارتفاع 

  :)متر مکعب در ساعت 6حداکثر آبدهی )دبی 

  :ولت/ تکفاز 221ولتاژ 

  :هرتز 01فرکانس 

  :میکروفاراد 21خازن 

  :دور بر دقیقه 2011دور موتور 

 جنس بدنه: آلومینویم 

 جنس شفت: استیل 

 

 

 

می باشد. این کفکش بسیار با  ISO9001 با استاندارد QDX10-16-0.75F تری هسل مدلم 06اینچ  2پمپ کفکش 

 اه آب پمپ از ای دسته جزء حقیقت در ها کفکش کیفیت و ساخت ایران می باشد. سایز مشخصات فنی در زیر آورده شده است. 

ار آن است که به همراه این عمل، آب به فش افزایش و پمپ سطح از آب مکش ایجاد متفاوتی شکل به ها آن عملکرد که هستند

 مپپ به نسب آب بدون کردن کار برای باالتری مقاومت کفکش های پمپ که این جمله از نقاط با ارتفاع بیشتری پمپ میشود.

 .دارند شناور های

  :اینچ 2سایز خروجی 

  :کیلو وات 17.0اسب بخار/  0توان 

  :متر 06حداکثر ارتفاع 

  :)متر مکعب در ساعت 01حداکثر آبدهی )دبی 

  :ولت/ تکفاز 221ولتاژ 

  :هرتز 01فرکانس 

  :میکروفاراد 21خازن 

  :دور بر دقیقه 2011دور موتور 

 جنس بدنه: آلومینویم 

 جنس شفت: استیل 

 

 

 



  شرکت طاهران صنعت کوشا کاتالوگ کف کش هسل

 QDX10-25-1.1F متری هسل مدل 52اینچ  5کفکش 

می باشد. این کفکش بسیار با کیفیت و  ISO9001 با استاندارد QDX10-25-1.1F متری هسل مدل 20اینچ  2کفکش 

 .ساخت ایران می باشد. سایز مشخصات فنی در زیر آورده شده است

  اطالعات فنی

  :اینچ 2سایز خروجی 

  :کیلو وات 070اسب بخار/  070توان 

  :متر 20حداکثر ارتفاع 

  متر مکعب در ساعت 01)دبی(: حداکثر آبدهی 

  :ولت/ تکفاز 221ولتاژ 

  :هرتز 01فرکانس 

  :میکروفاراد 21خازن 

  :دور بر دقیقه 2011دور موتور 

 جنس بدنه: آلومینویم 

 جنس شفت: استیل 

 

 

 

می باشد. این کفکش بسیار با کیفیت و  ISO9001 با استاندارد QDX30-6-0.75F متری هسل مدل 6اینچ  2کفکش 

 .ن می باشد. سایز مشخصات فنی در زیر آورده شده استساخت ایرا

  :اینچ 2سایز خروجی 

  :کیلو وات 17.0اسب بخار/  0توان 

  :متر 6حداکثر ارتفاع 

  :)متر مکعب در ساعت 21حداکثر آبدهی )دبی 

  :ولت/ تکفاز 221ولتاژ 

  :هرتز 01فرکانس 

  :میکروفاراد 21خازن 

  :دور بر دقیقه 2011دور موتور 

 جنس بدنه: آلومینویم 

 جنس شفت: استیل 



  شرکت طاهران صنعت کوشا کاتالوگ کف کش هسل

 

 

 

می باشد. این کفکش بسیار با کیفیت و  ISO9001 با استاندارد QDX30-9-1.1F متری هسل مدل 0اینچ  2کفکش 

 .ساخت ایران می باشد. سایز مشخصات فنی در زیر آورده شده است

  :اینچ 2سایز خروجی 

  :کیلو وات 070اسب بخار/  070توان 

 :متر 0 حداکثر ارتفاع 

  :)متر مکعب در ساعت 21حداکثر آبدهی )دبی 

  :ولت/ تکفاز 221ولتاژ 

  :هرتز 01فرکانس 

  :میکروفاراد 21خازن 

  :دور بر دقیقه 2011دور موتور 

 جنس بدنه: آلومینویم 

 جنس شفت: استیل 

 

 

 

با کیفیت و  می باشد. این کفکش بسیار ISO9001 با استاندارد QDX30-15-1.5F متری هسل مدل 00اینچ  2کفکش 

 .ساخت ایران می باشد. سایز مشخصات فنی در زیر آورده شده است

  :اینچ 2سایز خروجی 

  :کیلو وات 070اسب بخار/  2توان 

  :متر 00حداکثر ارتفاع 

  :)متر مکعب در ساعت 21حداکثر آبدهی )دبی 

  :ولت/ تکفاز 221ولتاژ 

  :هرتز 01فرکانس 

  :میکروفاراد 21خازن 

  :دور بر دقیقه 2011دور موتور 

 جنس بدنه: آلومینویم 

 جنس شفت: استیل 


