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ÇÀÂÎÄ

    Кам'янський машинобудівний завод був заснований в 1936 
році в м. Кам'янка, Україна, як промислове підприємство 
орієнтоване на виробництво зубчастих насосів та текстильних 
машин. Пізніше, в 1964 році, компанія отримала ліцензію на 
виробництво ексклюзивних типів насосів від компанії «BARMAG» 
(Німеччина). В даний час завод є провідним виробником 
насосного обладнання для різних галузей промисловості в 
Східній Європі.                                            .

  Виробнича база заводу займає площу 8 га, оснащена 
високоточним обладнанням і має власний термоконстантний 
цех, ливарний цех, цех термообробки, лабораторію та 
випробувальні стенди. Інженерно-конструкторський відділ 
заводу вирішує найскладніші завдання з розробки нової 
технологічної продукції, а відділ контролю якості гарантує, що всі 
деталі, як і готовий виріб, пройшли детальну перевірку.
       
      Сьогодні Кам'янський машинобудівний завод виробляє понад 
50 типів насосів і приймає індивідуальні замовлення, включаючи 
ливарні замовлення та замовлення по термообробці. Ми цінуємо 
наших Клієнтів і будемо раді новій співпраці.
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Øåñòåðåíí³ íàñîñè (áàãàòîïîòî÷í³)

Діапазон подачі, 
см3/об

В'язкість, Pa*c Робоча температура, °С Швидкість обертання, 
об/хв

від 0,6… 150-750 280-350 5-50
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ÇÀÂÎÄ

• призначені для дозування та нагнітання розплавів полімерів 
  (PP, PET, PA, Pl, Ny та інших синтетичних волокон)
• насоси виготовляються з матеріалів, що володіють високою зносостійкістю
• різні варіанти габаритних і приєднувальних розмірів

Øåñòåðåíí³ íàñîñè 

• призначені для дозування клею, поліуретану, багатокомпонентних фарб, а також 
  розплавів полімерів (PET) та інших синтетичних волокон 
• насоси виготовляються з матеріалів, що володіють високою зносостійкістю
• різні варіанти габаритних і приєднувальних розмірів

від 0,3… від 0,5… від 20… 5-100 1,0-5,0

Діапазон подачі, 
см3/об

В'язкість, Pa*c Робоча температура, °С Швидкість обертання, 
об/хв

Максимальний вихідний тиск, МПаМаксимальний вихідний тиск, МПа

від 6… 
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Øåñòåðåíí³ íàñîñè

від 0,6… 150-350 260-280 5-40 6-15

• призначені для дозування та нагнітання розплавів полімерів  
  (PA, PET, PP та інших синтетичних  волокон)
• насоси виготовляються з матеріалів, що володіють високою зносостійкістю
• різні варіанти габаритних і приєднувальних розмірів

Діапазон подачі, 
см3/об

В'язкість, Pa*c Робоча температура, °С Швидкість обертання, 
об/хв

Максимальний вихідний тиск, МПа

Øåñòåðåíí³ íàñîñè

Максимальний вихідний тиск, МПа

від 0,3… 5-100 20-80 5-40 1,0-10,0

•  призначені для дозування та нагнітання розчинів віскози та ацетата целюлози 
• н асоси виготовляються з матеріалів, що володіють високою зносостійкістю
• р ізні варіанти габаритних і приєднувальних розмірів

Діапазон подачі, 
см3/об

В'язкість, Pa*c Робоча температура, °С Швидкість обертання, 
об/хв

ÊÀÌ'ßÍÑÜÊÈÉ 
ÌÀØÈÍÎÁÓÄ²ÂÍÈÉ 
ÇÀÂÎÄ

ÊÀÌ'ßÍÑÜÊÈÉ 
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ÇÀÂÎÄ
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Øåñòåðåíí³ íàñîñè 

від 0,8 200-700 260-300 5-30 15-30

•  Призначені для дозування та нагнітання розплавів поліефірних волокон PET (Lavsan)
• н асоси виготовляються з матеріалів, що володіють високою зносостійкістю
• р ізні варіанти габаритних і приєднувальних розмірів

Діапазон подачі, 
см3/об

В'язкість, Pa*c Робоча температура, °С Швидкість обертання, 
об/хв

Максимальний вихідний тиск, МПа

Øåñòåðåíí³ íàñîñè (áàãàòîïîòî÷í³)

від 0,3… 150-750 320 8-40 40-50

•  призначені для дозування та нагнітання розплавів полімерів  
  (PA, PET, PP та інших синтетичних  волокон)
• н асоси виготовляються з матеріалів, що володіють високою зносостійкістю
• р ізні варіанти габаритних і приєднувальних розмірів

Максимальний вихідний тиск, МПаДіапазон подачі, 
см3/об

В'язкість, Pa*c Робоча температура, °С Швидкість обертання, 
об/хв
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•  призначені для дозування та нагнітання текстильно-допоміжних речовин
• н асоси виготовляються з матеріалів, що володіють високою зносостійкістю
• р ізні варіанти габаритних і приєднувальних розмірів

Øåñòåðåíí³ íàñîñè Øåñòåðåíí³ íàñîñè 

•  призначені для дозування та нагнітання розчинів полімерів (PAN, Nitron,..)
• н асоси виготовляються з матеріалів, що володіють високою зносостійкістю
• р ізні варіанти габаритних і приєднувальних розмірів

від 75 2-60 20-40 10-45 4,0

Максимальний вихідний тиск, МПаДіапазон подачі, 
см3/об

В'язкість, Pa*c Робоча температура, °С Швидкість обертання, 
об/хв

ÊÀÌ'ßÍÑÜÊÈÉ 
ÌÀØÈÍÎÁÓÄ²ÂÍÈÉ 
ÇÀÂÎÄ

ÊÀÌ'ßÍÑÜÊÈÉ 
ÌÀØÈÍÎÁÓÄ²ÂÍÈÉ 

ÇÀÂÎÄ

від 0,05… 50 7-50

Діапазон подачі, 
см3/об

Робоча температура, °С Швидкість обертання, 
об/хв

Çàïàñí³ ÷àñòèíè

•  повний асортимент для всіх типів насосів
• і ндивідуальні замовлення


