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MEMBRANPUMPAR

MAGNETKOPPLADE
CENTRIFUGALPUMPAR

CENTRIFUGALPUMPAR

Tryckluftsdrivna pumpar för
aggressiva, viskösa eller slitande
vätskor. Enkel användning, klarar
torrkörning och stannar mot stängd
ventil utan att ta skada. Finns även i
hygienutförande.
Material: PE, PTFE, ALU, Gjutjärn och Syrafast 316L
Flöde från 0-840 l/min
Tryck från 0-8 bar (16 bar med booster)

Magnetdrivna tätningslösa
centrifugalpumpar för aggressiva
vätskor som syror, kemikalier,
kylmedier och lösningsmedel.
Material: PP, PVDF, PFA och Syrafast 316L
Flöde från 0-320 m³/h
Tryck från 0-14 bar

Axeltätade centrifugalpumpar
för rena vätskor som olja, vatten,
kemikalier och andra vätskor som
innehåller föroreningar eller slitande
partiklar.
Material: PP, PVC, PVDF, PTFE, PFA, Syrafast 304,
Syrafast 316 och Duplex
Flöde från 0-1500 m³/h
Tryck från 0-9 bar

VERTIKALA PUMPAR

SLANGPUMPAR

EDUKTORER

Vertikala tätningslösa
centrifugalpumpar för rena vätskor
som olja, vatten, kemikalier samt
förorenade vätskor innehållande
slitande partiklar. Lämpar sig bra för
cirkulation eller transport av vätskor
från kar, grop eller tank.
Material: PP, PVDF, PFA, PTFE och Syrafast 316L
Flöde från 0-1000 m³/h
Tryck från 0-10 bar

Pumpar för tömning, transport och
dosering av viskösa vätskor med hög
torrhalt. God sugförmåga, skonsam
pumpning samt reverserbar. Klarar
att hantera större partiklar, höga
tryck och torrkörning. Finns även i
hygienutförande.
Material: Segjärn
Flöde från 0-150 m³/h
Tryck från 0-15 bar

För effektivare omrörning vid
cirkulation i tankar eller kar.
Material: PP, PVDF och Syrafast

FATPUMPAR

DOSERPUMPAR

DRÄNKBARA PUMPAR

Pumpar för effektiv tömning av fat,
dunk eller tank. Behändigt format
och låg vikt gör den enkel och säker
att hantera. Finns även som vertikal
excenterskruv för viskösa vätskor.
Material: PP, PVDF, ALU och Syrafast 316
Flöde från 0-200 l/min
Tryck från 0-1,4 bar

Pumpar för exakt dosering av
kemikalier och andra tillsatser.
Olika modeller med varierande
grad av integrerad styrelektronik.
Specialmodeller med unik lösning för
helt pulsationsfritt flöde.
Material: PVC, PVDF, Syrafast 316
Flöde från 0-80 l/min
Tryck från 0-15 bar

Dränkbara pumpar för effektiv
tömning av tankar och pumpgropar.
Material: Plast och Syrafast 316
Flöde från 0 -30 m³/h
Tryck från 0-2 bar

FILTERPRESSPUMPAR

FILTERENHETER

MIXER OCH OMRÖRARE

Tryckluftsdrivna självreglerande
pumpar, speciellt framtagen för
optimalt resultat vid matning av
tjockt och slitande slam till filterpress. Mycket slitstarka pumpar
som även klarar torrkörning.
Material: Stål, PP och PE
Flöde från 0-18 m³/h
Tryck från 0-16 bar

Pås- och patronfilter för filtrering av
oorganiskt och organiskt media.
Material: PP, PVDF, Syrafast

Statisk mixer för in-line montage och
omrörare för IBC behållare.
Kostnadseffektiva lösningar när t.ex.
kemikalier, färg och flockningsmedel
skall mixas till rätt konsistens och
kvalité under preparering, lagring
eller produktion.
Material: PVC, PVDF, Segjärn, Syrafast 304L,
Syrafast 316L och Duplex
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NYHETER
FT
EN NY SERIE FILTER I FEM STORLEKAR
MED UTBYTBAR INSATS

CTP
EN NY SERIE AXELTÄTADE CENTRIFUGALPUMPAR I PLAST

CTM
VÅR FRAMGÅNGSRIKA SERIE AV MAGNETDRIVNA CENTRIFUGALPUMPAR HAR
UTÖKATS MED TVÅ STÖRRE MODELLER
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Tapflo

har i mer än 35 år försett Sveriges industri med pumpar för effektiv och säker vätskehantering inom kemi- livs- och läkemedelsindustrin. Vi har pumpar för alla typer av kemikalier, viskösa och
slitande vätskor samt råvaror och slutprodukter med höga krav på hygien.

Vi skiljer oss från andra pumpleverantörer då vi själva tillverkar flera av pumparna i vårt program. Lång
erfarenhet, flexibilitet och ett starkt kundfokus gör oss till en säker och stabil samarbetspartner i allt som rör
pumpar.
Vår ambition är att alltid hitta det säkraste och mest kostnadseffektiva pumpalternativet för varje applikation.
För oss är det viktigt att du som kund känner att du får all den support och service du önskar.
Tapflo AB är det svenska försäljningsbolaget inom Tapflo Group. Vi finns idag representerade i fler än 50 länder,
vilket möjliggör effektiv service och support i större delen av världen.

Service & underhåll
Professionell service är en självklar del i vårt åtagande
mot dig som kund. Vi erbjuder service på plats eller på
vår serviceverkstad i Kungälv. Möjlighet finns också att
teckna serviceavtal.

Kundanpassade lösningar & system
Vi levererar färdiga system med kringutrustning som
vagnar, tankar, slangar, ventiler och kopplingar. Då vi
producerar flera av våra produkter själva har vi stora
möjligheter att ta fram kundspecifika lösningar.

Lager
På vårt lager i Kungälv finns ett brett sortiment av olika
pumpmodeller och reservdelar för omgående leverans.

Utbildning
Vi erbjuder kundanpassade utbildningar i pumpteknik,
service och förebyggande underhåll.
Kontakta oss gärna för mer information!

TAPFLO AB
Sverige

Filaregatan 4 | 442 34 Kungälv
Tel: 0303-140 50
Fax: 0303-199 16
E-mailadress:
info@tapflo.se

Tapflos produkter och tjänster finns idag representerade i fler än 70 länder på 7 kontinenter.
Genom vårat nät av dotterbolag och noga utvalda distributörer erbjuder vi dig som kund bästa möjliga service.

Tapflo

har i mer än 35 år försett Sveriges industri med pumpar för effektiv och säker vätskehantering inom
ytbehandling.
Vi skiljer oss från andra pumpleverantörer då vi själva tillverkar flera av pumparna i vårt program. Lång erfarenhet,
flexibilitet och ett starkt kundfokus gör oss till en säker och stabil samarbetspartner i allt som rör pumpar.
Vår ambition är att alltid hitta det säkraste och mest kostnadseffektiva pumpalternativet för varje applikation.
För oss är det viktigt att du som kund känner att du får all den support och service du önskar.

För att erbjuda våra kunder en helhetslösning inom ytbehandling
samarbetar vi med flera leverantörer och processbyggare.
Fråga oss gärna mer om detta!

www.tapflo.se

