
DANH MỤC
SẢN PHẨM

Kỹ thuật bơm cho một tương lai tốt đẹp hơn



QR-code 放官網

DÒNG AF - BƠM CHÌM NƯỚC THẢI RÁC
(0.5HP~15HP)

DÒNG AF - BƠM CHÌM NƯỚC THẢI RÁC
(15HP~75HP)

DÒNG F/FN - BƠM CHÌM NƯỚC THẢI
THÔNG DỤNG

DÒNG AL - BƠM CHÌM NƯỚC THẢI
BẰNG GANG

DÒNG AN - BƠM CHÌM NƯỚC THẢI
THÔNG DỤNG

DÒNG AFC - BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CẮT
RÁC

Hiệu suất : Cột áp cực đại 52,5m      Công suất tối đa 4.5m3/phút
Tính năng : Thân máy bơm được làm bằng sắt đúc và sơn epoxy hàm 
lượng chất rắn cao giúp máy bơm hoạt động chắc chắn, đáng tin cậy, bền bỉ 
và có tuổi thọ lâu. 
Ứng dụng : Xử lý nước thải, thoát nước, kiểm soát lũ, chăn nuôi gia súc và 
tưới tiêu

Hiệu suất : Cột áp cực đại 49m       Công suất tối đa 31m3/phút
Tính năng : Thân máy bơm được làm bằng sắt đúc và sơn epoxy hàm 
lượng chất rắn cao giúp máy bơm hoạt động chắc chắn, đáng tin cậy, bền bỉ 
và có tuổi thọ lâu.
Ứng dụng : Xử lý nước thải, thoát nước, kiểm soát lũ, chăn nuôi gia súc, 
tưới tiêu và sản xuất công nghiệp.

Hiệu suất : Cột áp cực đại 26.5m       Công suất tối đa 1,4m3/phút
Tính năng : Cánh bơm không tắc nghẽn loại U và P được thiết kế để xử lý 
nước thải chứa chất rắn hoặc chất xơ.
Ứng dụng : Thoát nước chung, sử dụng trong gia đình, thu gom và thoát 
nước mưa.

Hiệu suất : Cột áp cực đại 52m       Công suất tối đa 2,1m3/phút
Tính năng : Các lưỡi cắt của nắp hút được sử dụng kết hợp với cánh bơm 
loại bán mở, trong đó có tích hợp các đầu dao hàn vonfram. Cơ chế dao cắt 
này có thể cắt các chất rắn thành từng miếng nhỏ.
Ứng dụng : Sản xuất công nghiệp, thoát nước, chăn nuôi gia súc và sử dụng 
trong gia đình.

Hiệu suất : Cột áp cực đại 52.5m       Công suất tối đa 2,3m3/phút
Tính năng : Cột áp cao và cánh bơm hiệu suất cao do HCP thiết kế. Mẫu 
này được sử dụng rộng rãi cho nhiều loại công việc khác nhau. Và nó đặc 
biệt thích hợp cho tòa nhà cao tầng và tầng hầm sâu.
Ứng dụng : Thoát nước, sử dụng trong gia đình, kiến trúc cảnh quan và 
thoát nước mưa.

Hiệu suất : Cột áp cực đại 29.5m       Công suất tối đa 1,4m3/phút
Tính năng : Mẫu này được trang bị động cơ nạp dầu bao gồm động cơ tăng 
nhiệt độ thấp. Phốt cơ khí đơn được trang bị trong mẫu này.
Ứng dụng : Thoát nước chung, sử dụng trong gia đình, thu gom và thoát 
nước mưa.



DÒNG GF - BƠM CHÌM NƯỚC THẢI
NGHIỀN RÁC

DÒNG SA/SF - BƠM CHÌM NƯỚC THẢI
RÁC INOX

DÒNG J - BƠM SỤC KHÍ CHÌM DÒNG POND - BƠM CHÌM GIA DỤNG

DÒNG L - BƠM CHÌM LƯU LƯỢNG LỚNDÒNG IC - BƠM THỦY SẢN CHÌM CẠN
ĐA DỤNG

Hiệu suất : Cột áp cực đại 32m       Công suất tối đa 0,33m3/phút
Tính năng : Thiết kế mômen khởi động cao - cao gấp năm lần so với động 
cơ khởi động dùng tụ thông thường. Cánh bơm không bị tắc nghẽn khi 
nghiền các chất lơ lửng trong nước.
Ứng dụng : Nước thải gia đình.

Hiệu suất : Cột áp cực đại 54m       Công suất tối đa 2,3m3/phút
Tính năng : Thân máy bơm được sản xuất bằng khuôn đúc nấu chảy không 
rỉ tiên tiến - tạo ra khuôn đúc chất lượng cao với l ớp bề mặt hoàn thiện nhẵn 
mịn. Máy bơm được trang bị một phốt cơ khí đặc biệt và ron chữ O viton 
khiến máy bơm này phù hợp để sử dụng trong chất lỏng ăn mòn nhẹ.
Ứng dụng : Nước thải gia đình.

Hiệu suất : Độ sâu hoạt động tối đa 6m
Khối lượng không khí tối đa 135m3/phút
Tính năng : Không khí và nước được trộn lẫn và xả qua ống mở rộng tạo ra bọt 
khí nhỏ và dòng chảy mạnh. Máy bơm lưu thông nước trong ao cá và tăng lượng 
ôxy hòa tan trong nước.
Ứng dụng : Xử lý nước thải, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng cây cảnh và lưu 
thông nước.

Hiệu suất : Cột áp cực đại 10,5m       Công suất tối đa 180L/phút
Tính năng : Dòng Pond-S sử dụng khung động cơ bằng thép không              
rỉ - thích hợp để bơm nước ngọt và ao cá.
Ứng dụng : Sử dụng trong gia đình, thoát nước chung, lưu thông nước, 
nuôi trồng cây cảnh và làm vườn.

Hiệu suất : Cột áp cực đại 39m       Công suất tối đa 2,7m3/phút
Tính năng : Thiết kế vỏ làm mát động cơ cho phép đạt hiệu suất cao, tiết 
kiệm năng lượng và có độ bền cao. Có thể sử dụng máy bơm này dưới nước 
hoặc trên khô. Thân máy bơm thiết kế nhỏ gọn rất phù hợp để đặt xuống 
giếng.
Ứng dụng : Cấp nước cho nuôi trồng thuỷ sản, tưới tiêu nông nghiệp, bơm 
nước giếng, nuôi trồng cây cảnh và thoát nước công trình.

Hiệu suất : Công suất tối đa 9m3/phút
Tính năng : Máy bơm có cánh bơm ALBC3 (đồng thau nhôm) dòng trục 
và hỗn hợp, cột áp thấp nhưng dòng chảy lớn, tiết kiệm năng lượng và phù 
hợp để sử dụng dưới nước mặn.
Ứng dụng : Nuôi trồng thủy sản, thuế trước chung, tưới tiêu nôn gnghiệp, 
nuôi trồn gcây cảnh, kiểm soátlũ .



DÒNG LA - BƠM CHÌM DÒNG TRỤC
LOẠI LỚN

DÒNG GD/GDR - BƠM CHÌM HỐ MÓNG /
MỨC NƯỚC THẤP GỌN NHẸ

DÒNG HDG - BƠM CHÌM HỐ MÓNG
KHUẤY TRỘN

HỆ THỐNG THANH DẪN

DÒNG HD/BD - BƠM CHÌM HỐ MÓNG 

MÁY BƠM PHAO CÔNG TẮC

Hiệu suất : Công suất tối đa 60m3/phút
Tính năng : Máy bơm có động cơ và cánh bơm hiệu suất cao và tiết kiệm 
năng lượng khiến cho thiết bị này trở thành máy bơm p hù hợp cho dự án 
dòng chảy lớn. Máy bơm được trang bị tấm anôt ăn mòn thay thế giúp giảm 
thiểu sự ăn mòn rỉ sét khi bơm nước biển .
Ứng dụng : Dự án dòng chảy lớn, kiểm soát lũ, cấp nước cho ngành công 
nghiệp.

Hiệu suất : Cột áp cực đại 15m       Công suất tối đa 0,33m3/phút
Tính năng : Máy bơm có thân gọn nhẹ cho phép mang theo dễ dàng và sử 
dụng ở hầu hết mọi nơi. Cánh bơm và các bộ phận thủy lực được làm bằng 
loại cao su đặc biệt bền và có khả năng thoát nước công trường.
Ứng dụng : Thoát nước công trường, thoát nước mưa, nuôi trồng cây cảnh 
và thoát nước dư thừa.

Hiệu suất : Cột áp cực đại 54m       Công suất tối đa 3,7m3/phút
Tính năng : Thân máy bơm  bằng thép không rỉ  (dòngHD) và thép nguyên 
khối SPHC (dòng BD) bền chắc, ứng dụng nguyên lý làm mát động cơ tự 
động đảm bảo tuổi thọ hoạt động máy lâu dài.  Tay cầm thiết kế đặc biệt, dễ 
cầm dễ di chuyển. Cánh bơm bằng thép hợp kim crôm HiCr cao cấp cho độ 
cứng cao và chịu mài mòn tốt.
Ứng dụng : Thoát nước công trình, thoát nước chung, kỹ thuật xây dựng 
dân dụng và bơm nước giếng.

Hiệu suất : Cột áp cực đại 37m       Công suất tối đa 2,6m3/phút
Tính năng : Máy bơm có guồng bơm ngoài bằng thép không rỉ bền và động 
cơ vỏ làm mát đảm bảo tuổi thọ lâu dài. Cánh bơm bằng thép hợp kim crôm 
cao cấp được sử dụng vì độ cứng cao và chịu mài mòn tốt. Cánh khuấy được 
gắn cố định trên cánh bơm cho phép trộn chất lắng với nước để bơm.
Ứng dụng : Thoát nước công trình, thoát nước chung và kỹ thuật xây dựng 
dân dụng.

Tính năng : Tự động bật/tắt phao công tắc cho phép máy bơm tự động bật 
và tắt theo mực nước.
Ứng dụng : Các ứng dụng nước hoặc nước thải chung, nơi mực nước được 
theo dõi và kiểm soát tự động.

Tính năng : Sau khi lắp đặt Hệ thống thống thanh dẫn (GRS), máy bơm có 
thể được nâng lên và hạ xuống trong một thời gian ngắn mà không cần tháo 
rỗng và vào trong buồng chứa để tránh làm gián đoạn máy bơm. Thông qua 
GRS, kỹ thuật viên có thể thực hiện hoạt động sửa chữa và bảo trì máy bơm 
một cách dễ dàng và an toàn.
Ứng dụng : Máy bơm được lắp đặt trong nhà máy xử lý nước thải hoặc chất 
thải.



Dòng P - MÁY QUẠT NƯỚC TẠO OXY BỘ PHẬN TÁCH BỌT VÁN
(Bằng sáng chế Đài Loan số M530032. Bảo lưu mọi bản quyền.)

ỐNG XẾP DẸP PVC MỚI LOẠI HPHAO CÔNG TẮC

Trong bốn thập kỷ qua, HCP Pump đã tham gia vào nghiên cứu và phát triển công nghệ máy bơm và liên tục đầu tư vào hoạt động đổi mới và chuyên môn. 
Bằng cách tận dụng chuyên môn và kinh nghiệm tích lũy của mình, HCP Pump đã phát triển đầy đủ các loại máy bơm chìm HCP. Sản phẩm của HCP được 
khách hàng trên toàn thế giới công nhận và đánh giá cao nhờ thành tựu về chất lượng sản phẩm, hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và mạng lưới nhân viên dịch 
vụ lành nghề rộng lớn. HCP theo đuổi công nghệ tiên tiến và tiêu thụ ít năng lượng.

Tính năng : Máy quạt nước tích hợp động cơ có tuổi thọ lâu, sử dụng dòng 
điện thấp và tiết kiệm năng lượng. Thân máy được hàn bằngc ánh tay robot 
tự động với quy trình hàn CO2. Lượng ôxy hòa tan được tạo ra bởi cách 
quạt 8 mảnh HCP nhiều hơn 28% so với cánh quạt 6 mnảh thông thường.
Ứng dụng : Tăng lượng ôxy hòa tan trong ao cá, lưu thông nước và cải 
thiện chất lượng nước.

Tính năng : Bộ phận tách bọt ván bao gồm tính năng thu gom và loại bỏ 
bọt và cặn bã nổi trên mặt nước. Hệ thông phun bụi nước được dùng để loại 
bỏ bọt. Bánh cánh quạt HCP có thể được thêm vào để tạo ra dòng nước và 
đẩy bọt và cặn bã vào bộ phận tách bọt ván.
Ứng dụng : Loại bỏ bọt và cặn bã khỏi ao cá và cải thiện chất lượng nước.

Tính năng : Công tắc bơm kích hoạt bằng cơ học, tiếp xúc tác động nhanh 
và góc rộng được thiết kế ưu tiên và đáng tin cậy. Cáp phao công tắc được 
gia cố bằng nhựa epoxy để tăng cường khả năng chống thấm nước.
Ứng dụng : Xử lý nước thải, sản xuất công nghiệp, thoát nước chung, sử 
dụng trong gia đình, thu gom và thoát nước mưa.

Tính năng : Ống áp suất xếp dẹp mới loại H được làm bằng nhựa PVC 
ngâm tẩm và sợi tổng hợp gia cố. Vỏ bọc dệt thép chịu lực cao giúp mang 
lại độ bền và cường độ cao. Ống xếp dẹp này có trọng lượng nhẹ, linh hoạt, 
dễ cầm và kéo dài.
Ứng dụng : Thoát nước công trình, thoát nước chung, tưới tiêu nông 
nghiệp, khai thác mỏ.



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Phốt cơ khí képỐng nối phích điện epoxy

Động cơ khô hiệu suất caoRơ le bảo vệ quá tải motor

Sơn epoxy hàm lượng chất rắn caoDầu bôi trơn cấp độ thực phẩm

Phốt cơ khí chống mài mòn vượt trội được sản xuất 
bằng silic cacbua nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động 
tốt nhất của phốt.

Ống nối phích điện phốt nhựa epoxy giúp ngăn 
chặn nước xâm nhập vào động cơ thông qua các 
lõi dây điện.

Tất cả các cuộn dây stator cần phải được xử lý bằng
quy trình sơn cách điện nhằm đạt khả năng cách điện, 
hiệu suất và độ bền tối ưu.

Độ dày màng của sơn epoxy hàm lượng chất rắn cao
có thể lớn hơn 100 μm. Sơn mật độ dày này có khả
năng chịu được nước biển mặn, nước thải công
nghiệp và chất lỏng hóa học rất tốt. Sơn có thể tạo
thành lớp chống ăn mòn trên bề mặt kim loại để ngăn
chặn sự ăn mòn.

Rơ le bảo vệ động cơ Tự động Bật / Tắt để tránh
động cơ bị cháy hỏng do nhiệt độ cao và cường
độ dòng điện quá cao.

Dầu bôi trơn cấp độ thực phẩm được nạp đầy vào
khoang phốt cơ khí. Dầu bôi trơn này đáp ứng
các tiêu chuẩn như FDA, REACG, v.v...
Không độc hại, thân thiện với môi trường và ít
tác động đến ngành nông nghiệp và nuôi trồng
thủy sản.

※ Tham khảo danh mục sản phẩm để biết các tính năng của mẫu máy b ơm cụ thể.

Phòng Thử nghiệm Hiệu suất Máy bơm HCP được “TAF” chứng nhận đạt “Yêu cầu ISO/IEC 17025 Chung 
về Năng lực Phòng Thử nghiệm và Hiệu chuẩn” - nơi giấy chứng nhận được công nhận và xác nhận bởi 
“ILAC-MRA”. Phòng thử nghiệm của HCP là nơi đầu tiên tại Đài Loan được trang bị máy đo lưu lượng từ 
tính - được tích hợp sẵn trong đường ống theo Phần D.3.7, Tiêu chuẩn ISO 9906. 



Thương hiệu máy bơm chìm hàng đầu.
HCP tin tưởng chất lượng tạo nên sự vượt trội, và các sản phẩm của HCP

đã đủ điều kiện nhận một số giấy chứng nhận sản phẩm quan trọng trên toàn thế giới.



Cam kết

Đổi mới
Chuyên nghiệp

Dịch vụ

Chuyên nghiệp．Đổi mới．Dịch vụ．Cam kết

www.hcppump.com.vn

Chúng tôi có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật của sản phẩm vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
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