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از این که کاال صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کاال صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای 
مشاوره و خرید کاالی صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات 

نعتی موجود در بازار مشاوره ای در زمینه خرید کاالی صنعتی و به طور تخصصی پمپ آالت خانگی و ص
 ،پیستونی، پمپ وکیوم، شناور، موتور پمپ، لجن کش، کفکش، پمپ آب خانگیانواع را ارائه دهد. 

بل ادر سایت کاال صنعتی قو بسیاری کاالهای مرتبط با این دسته بندی ها،  پمپ دنده ای، دیافراگمی
خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کامالً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای 

 مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در 
آمده و این مشخصات  آکوا استرانگ پمپدیتاشیت ت. در ذیل دستور کار این شرکت قرار گرفته اس

 اشد.مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می ب

  اطالعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و
 و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکاالت نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.
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میـراب آریـن

گـــارانتـــی
٢ سال 

. پمپاژ آب چاه شهری، روستایی و ...
. آبیاری باغچه های خانگی، دام داری ها و ...

. حوضچه های پرورش ماهی و آبزیان
. تخلیه آب استخر

:EQS22.8- 12/ 0.75S کاربرد پمپ

:EQS22.8- 12/ 0.75S ویژگی های پمپ

قیمت )ریال(مدل

EQS22.8- 12/ 0.75S157.500.000

___________پمپ کفکش
EQS سـری

. بدنه و شفت از جنس استنلس استیل
.دارای محافظ حرارتی داخلی

IP68 کالس حفاظتی .
. محدوده مجاز PH سیال 4 الی 10
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