
Lutz B70V Sanitary

Säkerhet är vårt motto

NYHET:
Varsam, pålitlig och hygienisk
enligt 3-A Sanitary standard. 

För optimal pumpning av tunnfl ytande 
till högviskösa medier.
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Lutz B70V Sanitary:
Konstruerad enligt de senaste direktiven 
för de höga kraven i livsmedels-, dryckes-, 
läkemedels-och kosmetikindustrin.



Vårt uppdrag: att tillgodose och uppfylla 3-A Sanitary standard

och förväntningarna hos våra kunder

Hygien och driftsäkerhet har högsta prioritet inom livsmedels-, läkemedels- 

och kosmetikindustrin.

Den nya Lutz B70V Sanitary excenterskruvpumpen övervinner utmaningen av 

varsam pumpning och är designfri från bakteriefällor. 

State of the art: Lutz B70V Sanitary är certifi erad enligt „3-A Sanitary standard 

för Centrifugal och Positiva roterande pumpar, nummer 02-10“.

Den nya designen ger en hög grad av bearbetning på alla fl ytande kontaktytor 

och säkerställer tillförlitlighet med låga underhållskostnader och fullständig 

manuell rengöring.
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Hela konstruktionen av Lutz B70V Sanitary sätter praktisk användning i fokus:

Därför har endast manuellt löstagbara, gängfria anslutningar använts i områden 

med kontakt med mediet. Lutz B70V Sanitary är lätt och snabb att demontera för 

noggrann mekanisk rengöring och återmontering.

En öppen typ av fjäderbelastad mekanisk tätning är tillgänglig eller eventuellt en 

sluten version för att undvika direktkontakt med produkten. Allt material och 

konstruktionstätningar uppfyller 3-A Sanitary standard.

Enkelt arbete: drivmotorn kan skiljas från pumpröret direkt tack vare den nya 

snabbkopplingen. Då kan du gå från en uppgift till en annan när som helst.

Praktisk, pålitlig och 
klar för användning 





Med ett flöde från 12 till 50 l/min och ett arbetstryck på max. 10 bar är 

Lutz B70V Sanitary lämplig för pumpning av tunnflytande till hög viskösa medier.

Tack vare låga pulsationer och låg skjuvningseffekt, kan både fasta och mjuka 

partiklar som små fruktbitar pumpas.

Den valda nedsänkta insticksdjupet och rördiametern säkerställer att fat, IBC 

behållare och andra kommersiellt tillgängliga behållare töms säkert och nästan 

helt från toppen.

Mångsidig och varierande: du kan ”bygga” din Lutz B70V Sanitary pump efter 

de särskilda kraven i din process. Olika motorer och tillbehör finns tillgängliga 

för detta ändamål.

Rent resultat som  
du kan lita på





Komplett service
Vårt kompletta sortiment av pumpar och tillbehör tillsammans med intensiv 

kundrådgivning och omsorg driver bara ett mål: en perfekt lösning för dig!

Med vårt „öga för detaljer“, utvecklar vi programoptimerade lösningar för 

dina höga krav.

Din feedback ger oss möjlighet att ta del av utvecklingen av innovativa 

lösningar inom ett brett spektrum av branscher.

Din tillfredsställelse garanteras.





Kostnadsreduktion är av yttersta vikt

Med Lutz pumpar är behållarna 

tömda och tomma ner till sista 

droppen.Även lämplig för 

pumpning av lättantändliga vätskor.

Kontroll av föroreningar

Lutz B2 Vario för enkel och mobil 

överföring av nästan alla rengörings-

kemikalier. Flödet kan vara oändligt 

skiftande.

Kompletterande produkter 
för överföring och mätning 
av rengöringsvätskor



Lutz tryckluftsdrivna dubbel-membranpumpar

för säker överföring av trögfl ytande 

suspensioner, avfall eller restprodukter 

och slitande fasta ämnen.

Exakt kontroll av vad som fl ödar

Lutz fl ödesmätare 

kontrollerar så att exakt 

önskat fl öde uppnås. Med 

en bekväm batchningsmodul som snabbt kan 

uppgradera till ett automatiskt doseringssystem.

Säkerhetsexperter

Lutz centrifugalpumpar för 

säker och hermetiskt tillslutna 

pumpning av brandfarliga och 

farliga vätskor.



Box 7206 Telefon: 08-80 90 00  
SE-187 13 Täby, Sweden Telefax:  08-80 90 73 
Tillverkarvägen 11 E-post: zander.ingestrom@zeta.se
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lokala 

 

distributör:

Lutz Pumpen GmbH

P.O. Box 14 62 · D-97864 Wertheim
Tel.: (+49 93 42) 8 79-0 · Fax: (+49 93 42) 87 94 04

e-mail: info@lutz-pumpen.de
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