


































SANTRİFÜJ SÜT NAKİL POMPALARI
CENTRIFUGAL MILK TRANSFER PUMPS

TEKNİK ÖZELLİKLER
AISI 304 kalite paslanmaz çelik saçtan imal edilmiştir.

5-40 ton/saat kapasitelidir.

The milk pumps are made of AISI 304 quality stainless steel.

These centrifugal pumps are manufactured at the
capacities of between 5 tons/h and 50 tons/h.

SPECIFICATIONS

SÜT HAT FİLTRESİ
FILTERS FOR MILK LINES

TEKNİK ÖZELLİKLER
AISI 304 kalite paslanmaz çelik saçtan imal edilmiştir.

Süt hattından geçen partikülleri tutmaya yarar.

İstenilen ölçülerde üretilmektedir.

These filters are made of AISI 304 quality stainless steel.

These filters are used for straining the undesired
particles.

These filters can be manufactured at the requested
and desired dimensions.

SPECIFICATIONS

Düzdaş Ltd. Şti. 01.01.2004 tarihinde İSMAİL DÜZDAŞ tarafından kurulmuştur. 3 yıl gibi kısa bir zamanda
uluslar arası bir limited şirketi olma başarısını göstermiş olan DÜZDAŞ MAKİNA  süt makinaları üretiminde
öncü bir kuruluş haline geldi. Üretiminin %65’ini yurtdışına ihraç eden DÜZDAŞ MAKİNA ihracat payını
arttırarak sürdürmeyi ve uluslar arası platformda da söz sahibi olmayı hedeflemektedir.  
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