
Những ứng dụng chính của  bơm do Công ty ZAMEP chế tạo:

•  Thoát nước cho các mỏ •  Thẩm thấu ngược
•  Vận chuyển nước qua đường ống •  Ngành thực phẩm
•  Công nghiệp luyện kim •  Sản xuất nhiệt
•  Điều hòa nhiệt độ trung tâm •  Ngành năng lượng
•  Vận chuyển hoạt chất rắn •  Công tác chữa cháy
•  Bơm cấp nước nồi hơi •  Công nghiệp hóa chất
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Đơn chào hàng của chúng tôi

WPS / WPS-M

WPJ

WPWH

WPW / WPWE

WPCC

SPW

Xưởng đúc

Xưởng sản xuất

Chế tạo vật liệu:
gang, gang cầu, gang thép, thép hợp kim, thép không rỉ, thép duplex, 
thép superduplex.

Máy bơm và các động cơ điện có:
– ký hiệu CE,

– chứng chỉ cho hoạt động trong các hầm lò ngầm,

– chứng chỉ cho hoạt động trong môi trường có nguy hiểm về nổ (ATEX EX).

Bơm của chúng tôi có đặc tính:
– chất lượng cao và  sự bền vững cao,

– hiệu suất cao,

– phí tổn năng lượng thấp,

– khắc phục rất tốt hiện tượng khí xâm thực trong bơm (chỉ số NPSH nhỏ).

Chúng tôi sẵn sàng phục vụ dịch vụ bảo trì và sửa chữa bơm của 
chúng tôi và của những nhà sản xuất khác. 

Công ty TNHH Cơ khí Công nghiệp „ZAMEP” được thành lập vào năm 1994.

Công ty ZAMEP có trụ sở tại Gliwice. Hoạt động chính của Công ty là chế tạo, sửa chữa và  dịch vụ bảo trì cho các máy bơm ly 
tâm dùng trong công nghiệp.

Công ty ZAMEP có : Phòng thiết kế, Xưởng đúc, Xưởng gia công nhiệt, Xưởng gia công cơ khí và lắp ráp, Các trạm kiểm nghiệm 
bơm hiện đại, Phòng nghiên cứu và phát triển, Phòng Dịch vụ bảo trì và sửa chữa.

Phương cách tổ chức và trang bị của Công ty chúng tôi, với đội ngũ cán bộ có trình độ cao, cho phép chúng tôi đóng hoàn toàn 
dây chuyền sản xuất ngay tại nhà máy của chúng tôi.

Công ty ZAMEP có những hệ thống quản lý chất lượng như  ISO 9001, ISO 14001 và PN-N-18001

Công ty ZAMEP đã đoạt nhiều giải thưởng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, áp dụng các hệ thống quản lý, xuất khẩu và nhiều 
hệ thống khác. Công ty ZAMEP thuộc nhóm 500 công ty sáng tạo nhất Ba lan, hiện nay là thành viên của tổ chức quốc tế World 
Confederation of Businesses.

Bơm WPS / WPS-M
Q = 25  đến 350 m3/h
H = 40 đến 380 m

Áp dụng:
bơm thoát nước cho các mỏ, cấp nước sạch, thiết bị công nghiệp

Bơm WPJ
Q = 50 ÷ 1150 m3/h
H = 15 ÷ 110 m (có khả năng nối bơm nối tiếp)

Áp dụng:
bơm bùn (đường kính hạt bẩn  max. 57 mm), vận chuyển hoạt chất rắn (đến 50% 
chất rắn), bơm tưới cây, bơm thoát nước thải

Bơm WPWH
Q = 280 đến 680 m3/h
H = 340 đến 1080 m

Áp dụng:
bơm thoát nước cho các mỏ, bơm cấp nước cho nồi hơi, thiết bị công nghiệp 

Bơm WPZ
Q = 17 đến  40 m3/h
H = 120 đến  580 m

Áp dụng:
 bơm cấp nước nồi hơi, thiết bị phun sương, dùng trong các quá trình công nghệ

Bơm WPW / WPWE
Q = 80 đến  880 m3/h
H = 140 đến 820 m

Áp dụng:
bơm thoát nước cho các mỏ, bơm cấp nước nồi hơi, khử muối trong nước, thiết 
bị công nghiệp

Bơm WPCC
Q = 45 ÷ 480 m3/h
H = 15 ÷ 55 m (có khả năng nối bơm nối tiếp)

Áp dụng:
 bơm bùn (đường kính hạt bẩn  max. 40 mm), vận chuyển hạt chất rắn ( đến 50% 
chất rắn), bơm tưới cây, bơm thoát nước thải

Bơm SPW
Q = 250 đến 450 m3/h
H = 400 đến 1570 m

Áp dụng:
bơm thoát nước cho các mỏ, khử muối trong nước, bơm cấp nước nồi hơi

Cụm bơm 

Các bơm do chúng tôi chế tạo có thể được trang bị cùng với động cơ điện , mối 
khớp nối, khung lắp và mọi linh kiện cần thiết.

Pumpenaggregate

WPZ
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