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KAMAT

Çevre dostu, ekonomik ve temiz bir sıvı olan suyun
sistemlerimizde kullanılabilr olması bizi her zaman
etkilemiştir. 30 yılı aşkın bir süredir suyu kullanan
yüksek basınç teknolojileri alanında dünya lideri 
olarak  hizmet vermekteyiz.

Geniş performans aralığına sahip pistonlu 
pompalarımız, madencilik, endüstriyel temizlik, 
su jeti uygulamaları, proses teknolojileri ve 
hidrolik uygulamalar gibi yüksek basınç gerektiren 
tüm endüstriyel uygulamalarda güvenle 
kullanılmaktadır.

Pompalarımıza uygun yüksek basınç valfleri,  
bağlantı elemanları gibi tüm aksesuarlar ve yedek  
parçalar da KAMAT bünyesinde ekonomik olarak 
satışa sunulmaktadır. Kompakt ve Verimli Yüksek Basınç 

Pompaları

Kompakt yapısı ve entegre transmisyon sistemi
ile KAMAT yüksek basınç pompaları sayısız 
uygulamada verimli şekilde kullanılmaktadır. 
Kullanım ve bakım kolaylığı ile dünyada öne çıkan 
pistonlu pompalarımız değişik kapasite, basınç ve
basınç sıvıları ile kullanılabilmektedir. 15kW’dan 
500kW’ ya kadar giriş gücü bağlanabilmekte, 
0-3.500 bar arası çalışma basıncında 
kullanılabilmektedir.

Yüksek Basınç Pompa Sistemleri

Müşterilerimizin taleplerine göre tüm tahrik 
ve kontrol ünitelerini de kapsayan özel anahtar 
teslimi pompa sistem projeleri de sunmaktayız. 

Yüksek basınç pompalarımızın alışmışın 
dışındaki uygulamalarda ve değişik sıvılar ile 
kullanılması gereken durumlarda da uzman 
KAMAT  mühendisleri özel çözümler geliştirerek  
müşterilerimizin sorunlarını ortadan
kaldırmaktadır.

Pistonlu pompaların çalışma güvenliğinin ve 
sürekliliğinin sağlanmasında yüksek basınç 
valflerinin performansları büyük önem taşır. 
KAMAT bu valflerin yanında, hassas döner nozzlelı 
elektronik ve mekanik yüksek basınç tabancaları 
gibi birçok ürünü de kapsayan geniş bir ürün 
yelpazesine sahiptir.

Tripleks Pistonlu Pompa K 8000
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Kompakt, Dayanıklı, 
Bakımı Kolay ve Uzun Ömürlü

Madencilik sektörü için „M“-kafalı pompalar

Pompa içeriği:

• Entegre basınçlı yağlama

• Sıcak dövme krank mili

• Paslanmaz çelik pompa kafası

• Seramik pistonlar

• Kendinden güvenlikli yağ basınç ve yağ  ısı  sensörleri

• Mekanik veya elektrikli pilot kontrollü boşaltma valfleri

• ATEX Standardı
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Uzunayak hidrolikleri için en uygun güvenlik ve performans

Üstten Bakım

Her İki Tarafta Emme Portu

Piston Kiti

Şanzıman

Pompa Kafası

Manuel Boşaltma Valfi
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