
 משרתים את התעשייה בישראל
משנת 1970

משקל
(ק“ג)

ספיקת אוויר 
מרבית

(ליטר לדקה)

גובה יניקה 
מרבי

מתאים לגודל 
חלקיקים 

מרבי
(מ“מ)

ספיקת נוזל 
מרבי

(ליטר לדקה)
דיאפרגמה כדור תושבת כדור גוף

קוטר
(אינץ‘)

דגם

4 רטוב 6 מ‘  200 
יבש 3.7 מ‘ 1.5 36 UPE נירוסטה 

316 נירוסטה 304 אלומיניום 3/8” VAP-A15U

4.5 350 רטוב 6 מ‘ 
יבש 3.7 מ‘ 2 48 UPE נירוסטה 

316 נירוסטה 304 אלומיניום 1/2” VAP-A20U

4 35 רטוב 6 מ‘ 
יבש 3.7 מ‘ 2.4 48 +טפלון 

Santoprene טפלון Polypropyl-
ene פלסטיק 1/2” VAP-PP20T

9.5 960 רטוב 6 מ‘ 
יבש 3.7 מ‘ 3 180 + UPE

Santoprene טפלון נירוסטה 304 אלומיניום 1” VAP-A31U

משאבת דיאפרגמה פנאומטית 
VAP-A15U 3/8 דגם”

משאבת דיאפרגמה פנאומטית 
VAP-A20U 1/2 דגם”
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משאבת דיאפרגמה פנאומטית 
VAP-PP20T 1/2 דגם”

משאבת דיאפרגמה פנאומטית 
VAP-A31U 1 דגם”

השימוש במשאבות הדיאפרגמה מספק ייתרונות רבים, ביניהם: ניתן לשנות את הלחץ והספיקה בקלות, תמשיך לפעול גם מול ברז סגור ללא נזק, מאפשרת 

יניקת נוזלים מגובה של 6 מטר, בעלת יכולת לשאיבת נוזלים עם מוצקים ופסולת, פועלת ללא צורך בחשמל, תמשיך לעבוד ללא נזק גם כשאין נוזל, מותאמת 

לעבודה מול חומרים שונים ותוקפניים, מותאמת לעבודה בתחום המזון, קוסמטיקה, כימיקלים, דלקים ועוד.. מאופיינת ברמת אמינות ועמידות גבוהה.



משקל
(ק“ג)

ספיקת אוויר 
מרבית

(ליטר לדקה)

גובה יניקה 
מרבי

מתאים לגודל 
חלקיקים 

מרבי
(מ“מ)

ספיקת נוזל 
מרבי

(ליטר לדקה)
דיאפרגמה כדור תושבת כדור גוף

קוטר
(אינץ‘)

דגם

16 1700 רטוב 6 מ‘ 
יבש 3.7 מ‘ 6 300 Santoprene Bakelite Santoprene אלומיניום 1-1/2” VAP-A400

16 רטוב 6 מ‘  1700
יבש 3.7 מ‘ 6 300  UPE+

Santoprene טפלון Polypropylene אלומיניום 1-1/2” VAP-A40OU 

29.5 2700 רטוב 6 מ‘ 
יבש 3.7 מ‘ 8 580 Santoprene Bakelite Santoprene אלומיניום 2” VAP-A500 

29.5 2700 רטוב 6 מ‘ 
יבש 3.7 מ‘ 6.4 580  UPE+

Santoprene טפלון Polypropylene אלומיניום 2” VAP-A50OU 

משאבת דיאפרגמה פנאומטית
VAP-A40OU 1-1/2 דגם” 

משאבת דיאפרגמה פנאומטית
VAP-A500 2 דגם” 

משאבת דיאפרגמה פנאומטית 
VAP-A50OU 2 דגם”
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משאבת דיאפרגמה פנאומטית 
VAP-A400 1-1/2 דגם”

השימוש במשאבות הדיאפרגמה מספק ייתרונות רבים, ביניהם: ניתן לשנות את הלחץ והספיקה בקלות, תמשיך לפעול גם מול ברז סגור ללא נזק, מאפשרת 

יניקת נוזלים מגובה של 6 מטר, בעלת יכולת לשאיבת נוזלים עם מוצקים ופסולת, פועלת ללא צורך בחשמל, תמשיך לעבוד ללא נזק גם כשאין נוזל, מותאמת 

לעבודה מול חומרים שונים ותוקפניים, מותאמת לעבודה בתחום המזון, קוסמטיקה, כימיקלים, דלקים ועוד.. מאופיינת ברמת אמינות ועמידות גבוהה.



משקל
(ק“ג)

ספיקת אוויר 
מרבית

(ליטר לדקה)

גובה יניקה 
מרבי

מתאים לגודל 
חלקיקים 

מרבי
(מ“מ)

ספיקת נוזל 
מרבי

(ליטר לדקה)
דיאפרגמה כדור תושבת כדור גוף

קוטר
(אינץ‘)

דגם

6.5 רטוב 6 מ‘  350 
יבש 3.7 מ‘ 2 48 UPE נירוסטה 316 נירוסטה 304 נירוסטה 1/2” VAP-S20U 

15 960 רטוב 6 מ‘ 
יבש 3.7 מ‘ 3 180  UPE+

Santoprene טפלון נירוסטה 304 נירוסטה 1” VAP-S31UO 

29.5 1700 רטוב 6 מ‘ 
יבש 3.7 מ‘ 6 300  UPE+

Santoprene טפלון נירוסטה 304 נירוסטה 1-1/2” VAP-S40UO 

54 2700 רטוב 6 מ‘ 
יבש 3.7 מ‘ 8 580  UPE+

Santoprene טפלון נירוסטה 304 נירוסטה 2” VAP-S50UO

משאבת דיאפרגמה פנאומטית 
VAP-S20U 1/2 דגם”

משאבת דיאפרגמה פנאומטית
VAP-S31UO 1 דגם” 

משאבת דיאפרגמה פנאומטית 
VAP-S40UO 1-1/2 דגם”

משאבת דיאפרגמה פנאומטית 
VAP-S50UO 2 דגם” 1/21-1/2
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השימוש במשאבות הדיאפרגמה מספק ייתרונות רבים, ביניהם: ניתן לשנות את הלחץ והספיקה בקלות, תמשיך לפעול גם מול ברז סגור ללא נזק, מאפשרת 

יניקת נוזלים מגובה של 6 מטר, בעלת יכולת לשאיבת נוזלים עם מוצקים ופסולת, פועלת ללא צורך בחשמל, תמשיך לעבוד ללא נזק גם כשאין נוזל, מותאמת 

לעבודה מול חומרים שונים ותוקפניים, מותאמת לעבודה בתחום המזון, קוסמטיקה, כימיקלים, דלקים ועוד.. מאופיינת ברמת אמינות ועמידות גבוהה.


