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Máy bơm màng khí nén - DIAPHRAGRMS PUMPS từ lâu đã được công nhận là 
“bảo mã” của ngành công nghiệp để xử lý chất lỏng khó khăn ở áp suất và dòng 
chảy tương đối thấp. Phạm vi ứng dụng hầu như vô hạn! Bơm màng mang hiệu 
suất cao, các giải pháp đáng tin cậy, đáp ứng mọi nhu cầu của hầu hết các 
ngành công nghiệp hiện nay:

+ Gạch men, gốm sứ
+ Công nghiệp sản xuất dây chuyền
+ Dệt nhuộm
+ Xử lý nước thải
+ Thực phẩm, y tế

HAVICO cung cấp mọi dòng bơm màng từ các hãng uy tín, đặc biệt các dòng bơm sản xuất ở Châu Âu 
thời gian bảo hành lên đến 5 năm.

BƠM MÀNG KHÍ NÉN
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RUBY 115 - 1/2"

RUBY MINI 1/4"RUBY 181 - 3"

RUBY 140-1 1/2"

RUBY 010 - 3/8"

RUBY 025 - 1"

RUBY 080 - 3"

RUBY 012 - 1/2" 

RUBY 020 - 3/4"

RUBY 020-1 1/2"

RUBY 051-1/2"

RUBY 120 - 3/2"

RUBY 015 - 1/2"
RUBY 125 - 1"

RUBY 180 - 3"



Bơm màng khí nén có tuổi thọ tương đối cao so với nhiều loại máy bơm khác khi sử dụng để 
vận chuyển các chất lỏng ăn mòn. 
Tuy nhiên theo thời gian thì các loại phụ tùng bơm màng cũng phải chịu những hư tổn nhất 
định như: rách, giãn, thủng, mài mòn… và tất nhiên chúng cần được người sử dụng thay thế để 
đảm bảo hiệu quả cho hoạt động sản xuất.
Màng bơm bị rách, hay phụ tùng bị hư hỏng khiến quá trình vận hành bị trì trệ, hãy để Hải Việt 
chung tay giải quyết vấn đề với các bạn.

HAVICO chuyên cung cấp phụ tùng thay thế cho tất cả các hãng bơm hiện có trên thị 
trường!!!

PHỤ TÙNG BƠM MÀNG 
SPARE PARTS

 +AISI
 +PP
 +PTFE
 +PVDF
 +Alu
 +Stainless steel

 +Hytrel
 +PTFE
 +EPDM
 +Santoprene
 +NBR
 +PP

 +SS
 +PTFE
 +EPDM
 +AISI
 +NBR
 +PP

 +Hytrel
 +PTFE
 +EPDM
 +Santoprene
 +NBR
 +PP

 +AISI
 +PP
 +PTFE
 +PVDF
 +Alu
 +Stainless steel

 +Hytrel
 +PTFE
 +EPDM
 +Santoprene
 +NBR
 +PP
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Bơm màng khí nén có tuổi thọ tương đối cao so với nhiều loại máy bơm khác khi sử dụng 
để vận chuyển các chất lỏng ăn mòn. Tuy nhiên theo thời gian thì các loại phụ tùng bơm màng 
cũng phải chịu những hư tổn nhất định như: rách, giãn, thủng, mài mòn… và tất nhiên chúng 
cần được người sử dụng thay thế để đảm bảo hiệu quả cho hoạt động sản xuất.

Được thành lập từ năm 2009, với đội ngũ đầy kinh nghiệm và 
tràn đầy nhiệt huyết, công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật HẢI VIỆT 
chuyên cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa và thay thế phụ 
tùng bơm của tất cả các hãng có trên thị trường. Bạn có trục trặc về 
thiết bị, hiệu suất sản xuất kém đi làm giảm doanh thu, hãy liên hệ 
ngay với chúng tôi để khắc phục sự cố. HAVICO luôn bên bạn!

DỊCH VỤ BẢO TRÌ, THAY THẾ VÀ SỬA CHỮA 
MAINTENANCE AND REPAIR
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