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BOS Homogenisers е водещ нидерландски производител и доставчик на резервни части (APV, SPX, Gaulin 
и BOS), високонапорни помпи, хомогенизатори. Компанията осигурява сервизно обслужване и обучение.  

Като производител, компанията има голям принос за оптимизирането на 
потребителските продукти чрез серията си BOS MG. Разполага с пълна 
гама от високонапорни помпи и хомогенизатори.

Лидер в областта на производството на хомогенизатори от 50- те години 
на миналия век, BOS притежава изключителен опит. Компанията е готова 
да го сподели с клиентите, за да могат те да бъдат удовлетворени от 
един безпроблемен процес на хомогенизация. 

Нека да обединим вашите изисквания с нашия опит.   

За Bos

BOS накратко
> Над 65 години опит в резервните части, обслужването и новите хомогенизатори

> Централен офис и производствена база в Нидерландия  

> Представителство в Китай

> Широка дистрибуторска мрежа в цял свят

> Над 14, 000 резервни части налични на склад

> Пълна гама от BOS хомогенизатори под високо налягане

От създаването на компанията до сега, с гордост можем да заявим нашия 
принос в богатството от знания и опит за индустриалните помпи и да 
представим широка гама от първокласни продукти с различни приложения.

През годините компанията прерастна в глобална Tapflo група с клонове и 
дистрибутори, присъстващи в почти всеки регион на света.

Едно нещо не се промени - ние все още сме семейство.

Нашите продукти се проектират и изработват в Европа и се разпространяват 
по целия свят, за да предложат най-доброто решение на клиентите ни за 
различни приложения.

Нашите идеали за качество, посветеност на работата и простота на решенията 
са отразени и в продуктите ни, и в бизнес подхода към клиентите.

Качество
В резултат на нашата отдаденост на качеството, продуктите ни отговарят на различни световно 
признати стандарти за сертифициране и контрол. Производственият процес на Tapflo е сертифициран 
по ISO 9001: 2015, потвърждаващ, че нашите продукти са подходящи, ефективни, насочени към клиента 
и непрекъснато се подобряват.

За бързо и гъвкаво обслужване и висококачествени продукти, лесно достъпни по целия свят, 
изберете Tapflo.

Започнахме нашето пътуване преди 40 години в Kungälv -малко градче на западното шведско 
крайбрежие, като семейна компания с амбицията един ден да се превърнем в лидер сред 
световните производителите на помпи.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015

1980
Est. in Sweden
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Характеристики и ползи
Нисък разход на вода
 

Нисък разход на електричество
 

Лесен достъп/обслужване

Бутала от закалена стомана, стомана 
с хромирано покритие, керамика 
или волфрамов карбид
 

Хомогенизаторите BOS са проек тирани с 
изключително здрава и надеждна конструкция, 
дори и при продължителна работа под максимално 
налягане. Освен това стоманената глава на 
хомогенизатора е с опростена конструкция, а това 
позволява лесно разглобяване и почистване.  
Тези предимства поставят хомогенизаторите BOS 
сред най-подходящите решения за съвременните 
изисквания на потребителите и гарантират 
безпроблемен процес и гъвкавост. 
Съществуват и редица варианти, които могат да 
бъдат приложени за спецефични продукти или 
производствени изисквания.

Хомогонизаторите BOS са налични с асептичен 
дизайн с вградена камера за пара, която позволява 
стерилизирщи процеси и почистване; EHEDGE 
конструкция, пригодена за работа под високо 
налягане (до 1400 bar) и са 3-А одобрени.

Хомогенизаторите BOS са снабдени със система 
за въздушно охлаждане на маслото, намаляваща 
консумацията на вода.

В зависимост от изискванията за устойчивост на 
корозия, абразивност, температура и приложение 
на продукта, могат да бъдат подбрани различни 
типове материали за всички компоненти и 
резервни части.

Хомогенизатори под високо налягане
Стабилното и надеждно решение намалява разходите 

Добре проектирана конструкция 
(ергономична, хигиенна, устойчива)

По-дълъг живот
 

Ниски производствени разходи

Избор на материали за цилиндричен 
блок, клапани за помпите, клапани за 
хомогенизаторите, уплътнения и др. 

Технически данни
Капацитет:   20 - 44 000 l/h    
Обороти на вала:  155 - 500 rpm 
Работно налягане:   1000 - 1400 bar

В зависимост от материала на отделния продукт могат да бъдат издадени различни сертификати.
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Типични приложения

Фармацевтична промишленост Биотехнологчна промишленост

мармалади и кетчуп, майонеза, плодови и зеленчукови парченца, сироп, желе, 
мед, храна за домашни любимци, напитки, олио, месни и птичи продукти, 
мляко, сладолед, млечни протеини, сметана, йогурт, десертно нишесте, 
кондензирано мляко, масло и сирене, бебешки храни

бои и багрила, химикали за селското стопанство, фертилизатори, мастила, смоли, 
каучук, лакове, биогорива, гланцове, лепила, химически утайки, лубриканти 

сиропи, хапчета, мехлеми, кремове и гелове, хранителни добавки, ваксини протеини, витамини, дрожди, бактерии, продукти за естесвена 
защита от вредители 

Химическа промишленостХранително-вкусова и млечна промишленост

Работни принципи

Когато продукта навлезе в хомогенизиращата зона под високо налягане и с ниска скорост, той трябва да премине в пространството между 
клапана и клапанното седло. Там скоростта на продукта и налягането се увeличават значително. Турболенцията и кавитацията разкъсват 
продукта на частици с размер под 1 микрон.  Сблъсъкът на продукта при висока скорост с притискащия пръстен също допринася за 
хомогенизацията. При втория етап на хомогенизацията се разкъсват слепените частици, които могат да се образуват при някои продукти.

КЛАПАННО СЕДЛО

ОСНОВЕН ПРОДУКТ

УПЛЪТНЯВАЩ ПРЪСТЕН

КЛАПАН

ХОМОГЕНИЗИРАН ПРОДУКТ
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Устройство

Задвижващ механизъм 
Монолитният му чугунен корпус с интегриран редуктор  обезпечава безшумна работа с ниски скорости на ексцентричния вал. 
Задвижването е със сух картер и не изисква подаване на вода за охлаждането му. Всички лагери са със смазване под налягане с 
помощта на ексцентрично задвижвана помпа, което позволява диапазон на производителността 15-100%. Задвижващият вал и 
ексцентричният вал са с преоразмерени ролкови лагери. Възвратно-постъпателните  механизми са конструирани с регулируеми, 
самонагаждащи се сачмени лагери. Това уникално решение дава ненадмината надеждност и изисква минимална поддръжка (т.е. 
времето на принудителен престой е минимално).

Цилиндров блок 
Цилиндровият блок е монолитен, прецизно 
изработен от високоякостна стомана, устойчив на 
корозия. Тази еднородна конструкция е напълно 
санитарна, използва минимален брой части и 
уплътнения и е подходяща за C.I.P. Цилиндровият 
блок може да бъде изработен от  1.4418 и 1.4410 - 
Неръждаема стомана, или друг по-висок, корозивно-
устойчив клас стомана с вградено охлаждане на 
буталото.

Хомогенизираща глава
Изработва се с разнообразен дизайн и материали, едностепенна или двустепенна, със стандартен плосък клапан и клапанно 
седло Rexalloy®™. Налични са както от стандартния  Rexalloy®™, така и от волфрамов карбид, керамика, а за някои специални 
приложения и с диамантено покритие. Налягането може да бъде регулирано ръчно или чрез хидравлична система, която 
позволява изцяло автоматизиран контрол. 
Хомогенизираща глава с Microgap и Dual gap дизайн е налична за големи обеми и за по-ефективна работа.

Двустепенна хомогенизарща глава 
Използвана за да отговори на високите изисквания 
за C.I.P. почистващите процеси, двустепенната 
хомогенизираща глава е лесно достъпна за 
обслужване и има минимум части. 

Стандартната конструкция има бутални уплътнения  
с пружинно устройство и вградено водно охлаждане.  
В изцяло проектирания санитарен дизайн са използвани 
минимум части и уплътнения и е подходящ за C.I.P.
Буталата и уплътненията могат да бъдат изработени 
от различни материали в зависимост от изискванията. 
Обикновено цилиндровият блок е изпълнен  
с високоефективни, обезшумени клапани от сферичен 
тип. Буталата са налични от закалена стомана, стомана  
с хромирано покритие, керамика или волфрамов карбид.  

Бутала Сферични клапани
Добре познатият сферичен тип 
клапани за помпи са използвани 
за абразивни продукти.
Клапаните в цялата конструкция 
имат висока устойчивост 
на износване и корозия и 
взаимнозаменяеми клапанни 
седла, изработени от Rexalloy®™ 
или по заявка от волфрамов 
карбид.
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Серии хомогенизатори BOS

MG 2

Макс.производителност: 1300 л/ч
Макс. обороти на вала: 500 rpm
Макс. работно налягане:  1400 bar
Тегло:  175 kg
Височина: 95 cm
Широчина: 56 cm
Дълбочина: 60 cm

MG 3 & MG 4

Макс.производителност: 5500 л/ч
Макс. обороти на вала: 220 rpm
Макс. работно налягане:  1000 bar
Тегло:  800 kg
Височина: 135 cm
Широчина: 80 cm
Дълбочина: 110 cm

MG 12 & MG 14

Макс.производителност: 9600 л/ч
Макс. обороти на вала: 200 rpm
Макс. работно налягане:  1000 bar
Тегло:  1600 kg
Височина: 135 cm
Широчина: 105 cm
Дълбочина: 140 cm

MG 18

Макс.производителност: 14 000 л/ч
Макс. обороти на вала: 185 rpm
Макс. работно налягане:  1000 bar
Тегло:  2300 kg
Височина: 140 cm
Широчина: 125 cm
Дълбочина: 190 cm
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Серии хомогенизатори BOS

MG 45

Макс.производителност: 25000 л/ч
Макс. обороти на вала: 165 rpm
Макс. работно налягане:  1000 bar
Тегло:  5000 kg
Височина: 150 cm
Широчина: 160cm
Дълбочина: 255 cm

MG 120

Макс.производителност: 42000 л/ч
Макс. обороти на вала: 155 rpm
Макс. работно налягане:  1000 bar
Тегло:  7000 kg
Височина: 150 cm
Широчина: 195 cm
Дълбочина: 255 cm

MG 30

Макс.производителност: 21000 л/ч
Макс. обороти на вала: 170 rpm
Макс. работно налягане:  1000 bar
Тегло:  3000 kg
Височина: 140 cm
Широчина: 155 cm
Дълбочина: 190 cm



България

TAPFLO EOOD

Tapflo е представено в целия свят чрез собствени компании Tapflo Group и внимателно подбрани дистрибутори, 
което осигурява висококачествени услуги на клиентите ни.  

Продуктите и услугите на Tapflo са достъпни на 6 континета в 75 държави.   

AUSTRALIA  | AUSTRIA | AZERBAIJAN | BAHRAIN | BELARUS | BELGIUM | BOSNIA | BRAZIL | BULGARIA | CANADA | CHILE | CHINA | COLOMBIA | CROATIA | 

CZECH REPUBLIC | DENMARK | ECUADOR | EGYPT | ESTONIA | FINLAND | FRANCE | GREECE | GEORGIA | GERMANY | HONG-KONG | HUNGARY |  

ICELAND | INDIA | INDONESIA | IRAN | IRELAND | ISRAEL | ITALY | JAPAN | JORDAN | KAZAKHSTAN | KUWAIT | LATVIA | LIBYA  |  LITHUANIA | MACEDONIA| 

MALAYSIA | MEXICO | MONTENEGRO | MOROCCO | NETHERLANDS | NEW ZEALAND | NORWAY | POLAND | PORTUGAL | PHILIPPINES | QATAR |  

ROMANIA | RUSSIA | SAUDI ARABIA | SERBIA | SINGAPORE | SLOVAKIA | SLOVENIA | SOUTH AFRICA | SOUTH KOREA | SPAIN | SUDAN | SWEDEN |  

SWITZERLAND | SYRIA | TAIWAN | THAILAND |  TURKEY | UKRAINE | UNITED ARAB EMIRATES | UNITED KINGDOM | USA |  UZBEKISTAN | VIETNAM 

www.tapflo.bg
Tapflo®е запазена марка на Tapflo AB. Всички права са запазени.

Информацията в този документ подлежи на промяна без предизвестие. Използването му по какъвто и да е начин без писменото разрешение на Tapflo е забранено.  
Tapflo Group си запазва правото да прави изменения в дизайна на продуктите или детайлите и да прекрати производството на продукт или материал без предизвестие.  

София

Варна

ул. Майор Горталов №17 | 1618 София 
Тел/факс: +359 2 974 18 54
E-mail: office@tapflo.bg

София
Tел.: +359  885 036 369
E-mail: p.mishev@tapflo.bg

Варна
Tел.: +359  888 765 288
E-mail: varna@tapflo.bg


