
Innowacje na 
usługach

Nowatorskie Rozwiązania Techniki Pompowania 
i Mieszania dla Przemysłu Spożywczego
Sprawdzona wiedza
Dzięki pełnowymiarowym instalacjom 
testowym Sulzer oferuje:
• Doskonalszą hydraulikę
• Unikalny wybór zastosowań
• Doświadczenie w pracy z 

różnorodnymi cieczami i procesami 
przemysłowymi

• Ponadprzeciętną znajomość 
aplikacji opartą na długoletnim 
doświadczeniu

Dopasowane produkty
• Ścisła współpraca z klientami w celu 

opracowania optymalnych rozwiązań 
dla usprawnienia produkcji

• Sprawdzona niezawodność 
zwiększa produkcję i redukuje 
przestoje

• Energooszczędne produkty z 
niskimi kosztami utrzymania i małym 
obciążeniem środowiska 
 

Serwis pod ręką 
Sulzer zawsze jest w pobliżu 
zapewniając indywidualne i 
kompetentne wsparcie oraz serwis 
podczas całego okresu użytkowania 
urządzenia, za dnia i w nocy.
Nasza wszechstronna oferta 
serwisowa zawiera m.in. audyty 
energetyczne, programy szybkich 
dostaw, zestawy serwisowe i 
rozwiązywanie problemów. 
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Obszerna Oferta dla Zastosowań w Przemyśle 
Spożywczym
Sulzer, dzięki szerokiej bazie produktów, oferuje innowacyjne rozwiązania w dziedzinie pompowania i mieszania oraz usług 
dla przemysłu spożywczego, również z uwzględnieniem energooszczędnych urządzeń dla uzdatniania wody i oczyszczalni 
ścieków. Zaawansowane materiały, rozwiązania uszczelnień i ogólna efektywność zapewniają niezawodny przebieg procesu i 
bezobsługową pracę.

Razem poprawimy Waszą zdolność osiągania celów wydajności, niezawodności, bezpieczeństwa pracy i zrównoważonego 
rozwoju.

Pompy AHLSTAR

Pompy specjalne

Mieszadła Produkty MC® 

Mieszadła i pompy zatapialne, kompresory

A pompa procesowa Pompa monoblokowa W pompa odporna na 
wycieranie

N pompa 
niezapychająca się

A, N i W pompy samoza-
sysające i usuwające gaz

A, N i W pompy z 
separatorem gazu

MBN pompa 
wielostopniowa

SALOMIX® i Scaba 
mieszadła pionowe

Mieszadło zatapialne  
typu ABS XRW

Zatapialny aerator
mikser typu ABS OKI

Zatapialny aerator
typu ABS XTA/XTAK

MC/MD
pompy zasilające

SMD pompa 
dwustrumieniowa

NKP/WKP pompy 
niezapychające się 

wspornikowe
JTS pompy pionowe

Turbokompresor typu
ABS HST

SALOMIX® i Scaba
mieszadła poziome

SCP system 
pompowania wysłodków

Pompa ściekowa
zatapialna typu ABS XFP

CPT pompa procesowa 
ANSI

Dyfuzor dyskowy
typu ABS Nopon


