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 مشخصات فنی 

 SWQD مشخصات فنی پمپ لجن کش آنشی

 سری آنشی کش لجن پمپ قالب در و کرده پیشرفت اند بوده استفاده مورد گذشته در که های چدنی مخصوص فاضالب، پمپ

SWQD بشمار می روند پرطرفدار های پمپ از ظریف ظاهری داشتن دلیل به آنشی های پمپ عرضه شدند، این سری از. 

 به دارند، را میلی متر 51توانایی انتقال آب تمیز و مایعات حاوی ذرات جامد با قطر  SWQD پمپ های لجن کش آنشی سری

 .شوند می گرفته قرار استفاده مورد خانگی و کشاورزی های کاربرد از وسیعی طیف در دلیل همین

 

 Anshi SWQD مشخصات فنی پمپ لجن کش

 SWQDمپ لجن کش آنشی سری مشخصات فنی پ

 SWQD6-16-0/75 مدل

 5 قدرت موتور )اسب بخار(

 083 بیشترین آبدهی )لیتر بر دقیقه(

 51 حداکثر ارتفاع )متر(

 2 خروجی دهانه )اینچ(

 2813 سرعت )دور بر دقیقه(

 223/243 ولتاژ تک فاز )ولت(

 چدن جنس پروانه

 استنلس استیل 533% جنس شفت

 مس جنس سیم
 

 

 Anshi SWQD کاربرد پمپ لجن کش

 ساختمان سازی 

 زمین کشاورزی 

 آبیاری باغ ها 

 تخلیه چاه  

 معدن 

 انتقال خوراک مایع برای آبزیان 

 فاضالب شهری 
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 پمپاژ خمیر کاغذی رقیق شده 

 

 

 

 Anshi V فروش پمپ لجن کش

 در ها کاربرد اغلب برای مناسبی گزینه متر میلی 51 قطر با پمپاژ آب تمیز و مایعات دارای ذرات جامد با V آنشی سری لجن کش

 :می توان موارد زیر را نام برد Anshi V باشد. از مدل های پمپ لجن کش می کشاورزی همچون گوناگون های زمینه

 پمپ لجن کش آنشی V-750F 

 پمپ لجن کش آنشی V-1500F 

 پمپ لجن کش آنشی V-2200F 

 پمپ لجن کش آنشی V-1300 DF 

 

 مشخصات فنی 

 V مشخصات فنی پمپ لجن کش آنشی

نسبت به پمپ های فاظالب قدیمی که از نوع چدنی بودند، پیشرفت کرده است و با ظاهر ظریف از پمپ های  Anshi V پمپ

 .مورد پسند کاربران بشمار می رود

 

 Anshi V مشخصات فنی پمپ لجنکش

 Vمشخصات فنی پمپ لجن کش آنشی سری 

 خروجی دهانه )اینچ( حداکثر ارتفاع )متر( بیشترین آبدهی )لیتر بر دقیقه( قدرت موتور )اسب بخار( مدل

V-750F 5 033 52 2 

V-1500F 2 033 20 2 

V-2200F 0 033 58 0 

V-1300 DF 5701 013 52 2 

 

 .دور بر دقیقه می باشد 2813سرعت تمامی مدل های ذکر شده در جدول فوق دارای 



 کاتالوگ پمپ لجن کش آنشی

 .ولت اندازه گیری شده است 243تا  223ولتاژ تمامی مدل های نام برده شده در جدول فوق  *

 .استنلس استیل و مس می باشد %533جنس پروانه و شفت و سیم تمامی مدل های بیان شده در جدول به ترتیب چدن،  *

 

 
 


