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Good Product Good Project 



    là đối tác chiến lược của tập đoàn Pedrollo thông qua 
việc phát triển kinh doanh mảng bơm tại Việt Nam.    
  
Nhằm mang lại cho người tiêu dùng sản phẩm chất lượng quốc tế 
với dịch vụ chuyên nghiệp và tiện lợi.

Chúng tôi tin rằng việc trải nghiệm các sản phẩm Pedrollo sẽ đem 
lại sự thỏa mãn cho khách hàng. 

     là tập đoàn bơm nước hàng đầu thế giới chỉ có nhà máy 
tại Ý. Tập đoàn đã có mặt ở hơn 160 quốc gia với hơn 12.000 sản 
phẩm mỗi ngày bán ra thị trường thế giới. 

Sản phẩm của Pedrollo được biết đến với chất lượng vượt trội bên 
cạnh một giá thành hợp lý. Sẽ là phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng 
từ dân dụng đến công nghiệp.

Các chứng chỉ đạt được
CE
ISO 9001 : Quality Management 
ISO 14001 : Environment and Safety

For the cleaner environment





M A D E  I N  I T A LY
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 "JSW1-3" Serial Self-priming “JET” pumps Bơm tự mồi

Lưu lượng: 0.3 - 9.6 m3/h
Cột áp: 96 - 10 mH2O

Công suất: 0.37- 2.2 kW

Vật liệu:
Thân: Gang

Trục: Inox  EN 10088 – 3 1.4104
Cánh: Inox AISI 304 hoặc đồng thau.

Đặc tính: Bơm nước sạch tự mồi. Đặt 
trên cạn, tiết kiệm điện năng, dể sử 
dụng.

Ứng dụng: Bơm nước sạch dân dụng, 
nông nghiệp, xây dựng… 

 "JCR1" Serial Self-priming “Jet” pumps Bơm tự mồi

Lưu lượng: 0.3 – 3.6  m3/h
Cột áp: 48 – 10 mH2O

Công suất: 0.37– 0.55  kW

Vật liệu:
Thân : Inox  AISI 304

Trục: Inox EN 10088 – 3 1.4104
 Cánh: Inox AISI 304  

Đặc tính: Bơm nước sạch tự mồi. Đặt 
trên cạn, tiết kiệm điện năng, dể sử 
dụng.

Ứng dụng: Bơm nước sạch dân dụng, 
nông nghiệp, xây dựng…

 "PLURIJET 90-130-200" Serial Self-priming multi-stage pumps Bơm tự mồi đa tầng cánh

Lưu lượng: 0.3 - 12 m3/h
Cột áp: 97 - 13 mH2O

Công suất: 1.1 - 2.2 kW

Vật liệu:
Thân : Inox  AISI 304

Trục: Inox EN 10088 - 3 1.4104
 Cánh: Noryl FE1520PW   

Đặc tính: Bơm nước sạch tự mồi. Đặt 
trên cạn. Tiết kiệm điện năng, dể sử 
dụng.

Ứng dụng: Bơm nước sạch dân dụng, 
nông nghiệp, xây dựng…
 

 "CP" Serial Centrifugal pumps Bơm ly tâm đầu tròn. 

Lưu lượng: 0.6 - 54 m3/h
Cột áp: 79 - 7 mH2O

Công suất: 0.25 - 11 kW

Vật liệu:
Thân: gang

Trục: Inox EN 10088 - 3 1.4104
Cánh: Inox  AISI 304 hoặc đồng thau 

hoặc gang 

Đặc tính: Hiệu suất cao, tiết kiệm điện 
năng, dể sử dụng, bền.

Ứng dụng: Bơm nước sạch dân dụng, 
công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng…
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 "2CP" Serial Twin-impeller pumps Bơm ly tâm 2 tầng cánh.

Lưu lượng: 1.2 - 27 m3/h
Cột áp: 112 - 15 mH2O

Công suất: 0.75 - 11 kW

Vật liệu:
Thân:Gang

Trục: Inox EN 10088 - 3 1.4104
Cánh: Inox AISI 304 hoặc đồng thau

Đặc tính: Hiệu suất cao, tiết kiệm điện 
năng, dể sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước sạch dân dụng, 
công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng…

 "NGA" Serial Centrifugal pump with open impeller Bơm trục ngang nước thải

Lưu lượng: 3 - 21 m3/h
Cột áp: 20 - 6  mH2O

Công suất: 0.55 - 0.75 kW

Vật liệu:
Thân:Gang

Trục: Inox EN 10088 - 3 1.4104
Cánh: Inox 316

Đặc tính: Hiệu suất cao, tiết kiệm điện 
năng, dể sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước thải dân dụng, 
công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng…

 "NGA-PRO" Serial Stainless steel pump with open impeller Bơm nước thải ô nhiễm đầu inox. 

Lưu lượng: 3 - 21 m3/h
Cột áp: 20 - 6  mH2O

Công suất: 0.55 - 0.75  kW

Vật liệu:
Thân:Inox AISI 316
Trục: Inox AISI 316
Cánh: Inox AISI 316

Đặc tính: Hiệu suất cao, tiết kiệm điện 
năng, dể sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước thải ô nhiễm dân 
dụng, công nghiệp, nông nghiệp, xây 
dựng…

 "F" Serial Standardised " EN 733" pumps Bơm công nghiệp tiêu chuẩn.

Lưu lượng: 6 - 360 m3/h
Cột áp: 98 - 6 mH2O

Công suất: 1.5 - 75 kW

Vật liệu:
Thân: Gang

Trục: : Inox EN 10088 – 3 1.4104
Cánh: Đồng thau hoặc gang

Đặc tính: Hiệu suất cao, tiết kiệm điện 
năng, dể sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước sạch dân dụng, 
công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, 
phòng cháy chữa cháy…
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"F-Inox" Serial Standardised " EN 733" pumps Bơm công nghiệp tiêu chuẩn đầu inox.

Lưu lượng: 18 - 132 m3/h
Cột áp: 38 - 11 mH2O
Công suất: 4 - 7.5 kW

Vật liệu:
Thân: Inox  AISI 316
Trục: Inox  AISI 316
Cánh: Inox AISI 316

Đặc tính: Hiệu suất cao, tiết kiệm điện 
năng, dể sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước sạch dân dụng, 
công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, 
phòng cháy chữa cháy…

 "FG" Serial Standardised " EN 733" pumps Bơm trục rời tiêu chuẩn. 

Lưu lượng: 6 - 360 m3/h
Cột áp: 98 - 6 mH2O

Công suất: 1.5 - 75 kW

Đặc tính: Hiệu suất cao, tiết kiệm điện 
năng, dể sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước sạch dân dụng, 
công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, 
phòng cháy chữa cháy…

 "MK" Serial Vertical multi-stage pumps Bơm trục đứng đa tầng cánh . 

Lưu lượng: 0.6 - 10.8 m3/h
Cột áp: 112 - 15 mH2O

Công suất: 0.75 - 2.2 kW

Vật liệu:
Thân: Inox AISI 304 và gang 

Trục: Inox EN 10088 - 3 1.4104
Cánh: Noryl FE1520PW

Đặc tính: Hiệu suất cao, tiết kiệm điện 
năng, dể sử dụng, bền..

Ứng dụng: Bơm nước sạch dân dụng 
công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng…

 "TOP-VORTEX" Serial Submersible pump Bơm chìm nước thải. 

Lưu lượng: 1.2 – 10.8 m3/h
Cột áp: 7 – 1.5 mH2O

Công suất: 0.37 kW

Vật liệu:
Thân: Technopolymer

Trục: : Inox EN 10088 – 3 1.4104
Cánh: Technopolymer Vortex

Đặc tính: Bơm đặt chìm. Hiệu suất cao, 
tiết kiệm điện năng, dể sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước thải dân dụng, 
nông nghiệp…
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“VX-VORTEX" Serial Submersible pump Bơm chìm nước thải.

Lưu lượng: 3 – 39 m3/h
Cột áp: 14 – 1 mH2O

Công suất: 0.55 - 1.1 kW

Vật liệu:
Thân:Gang

Trục: Inox EN 10088 – 3 1.4104
Cánh: Inox  AISI 304 Vortex

Đặc tính: Bơm đặt chìm. Hiệu suất cao, 
tiết kiệm điện năng, dể sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước thải dân dụng, 
công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng…

 "TRITUS" Serial Submersible pump Bơm chìm nước thải. 

Lưu lượng: 1 – 16 m3/h
Cột áp: 30 – 1 mH2O

Công suất: 0.75 - 2.2 kW

Vật liệu:
Thân: Gang

Trục: Inox EN 10088 – 3 1.4104 hoặc 
AISI 431

         Cánh: Technopolymer open type

Đặc tính: : Bơm đặt chìm cánh cắt. 
Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, dể 
sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước thải dân dụng, 
công nghiệp, nông nghiệp, xây 
dựng…

Submersible pump Bơm chìm nước thải với khớp kết nối nhanh. 

Submersible pump Bơm chìm nước thải 

 "MC" Serial

Lưu lượng: 6 – 96 m3/h
Cột áp: 24 – 4 mH2O

Công suất: 1.1 - 3 kW

Vật liệu:
Thân: Gang

Trục: Inox AISI 431 hoặc Inox EN 10088 
– 3 1.4104    

Cánh: Inox AISI 304 Double channel

Đặc tính: Hiệu suất cao, tiết kiệm điện 
năng, dể sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước thải dân dụng, 
công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng…

 "VXC-F" Serial

Lưu lượng: 6 – 75 m3/h
Cột áp: 19 – 2 mH2O

Công suất: 1.1 - 3 kW

Vật liệu:
Thân: Gang

Trục: Inox AISI 431
Cánh: Gang Vortex

Đặc tính: Hiệu suất cao, tiết kiệm điện 
năng, dể sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước thải dân dụng, 
công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng…



Đặc tính: Bơm đặt chìm. Hiệu suất cao, 
tiết kiệm điện năng, dể sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước sạch dân dụng, 
công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng…

9

"VXC 4”-Double channel" Serial Submersible pump Bơm chìm nước thải với khớp kết nối nhanh.

Lưu lượng: 48 – 300 m3/h
Cột áp: 20 – 5.5 mH2O
Công suất: 7.5 - 15 kW

Vật liệu:
Thân: Gang

Trục: Inox AISI 431  
Cánh: Inox AISI 304 Double channel

Đặc tính: Hiệu suất cao, tiết kiệm điện 
năng, dể sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước thải dân dụng, 
công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng…

 "4SR" Serial 4" Submersible pumps Bơm hỏa tiễn đa tầng cánh.

Lưu lượng: 0.3 – 21 m3/h
Cột áp: 405 – 3 mH2O

Công suất: 0.37 – 7.5 kW

Vật liệu:
Thân: Inox AISI 304
Trục: Inox  AISI 304

Cánh: Lexan 141-R hoặc Noryl 
FE1520PW

Đặc tính: Bơm đặt chìm. Hiệu suất cao, 
tiết kiệm điện năng, dể sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước sạch dân dụng, 
công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng…

 “6SR”Serial 6"Submersible pump Bơm hỏa tiễn đa tầng cánh.

 ACCESSORIES

Lưu lượng: 3 – 60 m3/h
Cột áp: 390 – 13 mH2O

Công suất: 4 – 30 kW

Vật liệu:
Thân: Inox AISI 304 hoặc gang mạ 

Niken
Trục: Inox AISI 304

Cánh: Noryl FE1520PW

Float Switches Mechanical Seal Bearings




