Flowrox – palveleva kumppani

Flowrox
– tehty kestämään
Kun käsittelet syövyttäviä
tai kuluttavia väliaineita,
valitse Flowrox. Flowroxin
venttiilit ja pumput
kestävät vaativimmissakin
olosuhteissa, muun
muassa kaivos-,
metalli-, energia-,
rakennus-, paperi- ja kemianteollisuudessa.
KOKEMUS TUO NÄKEMYSTÄ

Laaja osaamisemme ja
ammattitaitomme varmistaa,
että Flowrox-ratkaisut
täyttävät kovimmatkin
vaatimuksesi. Sen takaa yli 30
vuoden kokemuksemme.
Olemme toimittaneet asiakkaillemme
yli 100 000 tuotetta eri puolille
maailmaa. Tunnemme
asiakkaidemme
toimintaympäristöjen
erityispiirteet.

PaLVELEVA KUMPPANI
Kun arvostat palvelevaa kumppania,
valitse Flowrox. Olemme
mukana rakentamassa
yrityksesi menestystä ja
kehittämässä virheetöntä
laatua.
TUOTTAVUUDEN
MAHDOLLISTAJA
Kun haluat lisää
tuottavuutta, valitse
Flowrox. Ratkaisumme
lisäävät toimintasi
tuottavuutta ja pidentävät
huoltovälejä.

Kokemus tuo näkemystä.
Palveleva kumppani.
Tuottavuuden mahdollistaja.

Flowrox – vaativien toimialojen erityisosaaja
Tärkeimmät toimialamme ovat kaivos-, mineraali- ja metalliteollisuus
sekä energia-, rakennus- ja ympäristöalat. Meillä on vankka
kokemus myös monilta muilta toimialoilta. Yli 30 vuoden kokemus
elastomeeritekniikasta on tehnyt Flowroxista raskaan teollisuuden
venttiilien ja pumppujen kärkinimen.

KAIVOS-, MINERAALI- JA METALLITEOLLISUUS
Flowrox on toimittanut tuotteita yli 50 000 kaivos-,
mineraali- ja metalliteollisuuden käyttökohteeseen
eri puolille maailmaa.
Flowroxin venttiilit ja pumput ovat osoittautuneet
ensiluokkaisiksi, luotettaviksi ja kestäviksi. Ne
säilyttävät toimintavarmuutensa kovimmissakin
käyttöolosuhteissa.

EnergIA, RAKENNUS JA YMPÄRISTÖ
Tuotteitamme on käytetty hiilivoimalaitoksissa,
sementtiteollisuudessa, jätevesien käsittelyssä
sekä muissa energia-, rakennus- ja ympäristöalan
käyttökohteissa useita vuosikymmeniä.
Tuotteemme ovat kaksinkertaisesti ympäristöystävällisiä. Sen lisäksi, että ne ovat osana
ympäristöteollisuutta, ne kuluttavat vähän
energiaa.

MUUT ALAT
Flowroxin tuotteet soveltuvat myös muille aloille,
joilla luotettavuus ja toimintavarmuus ovat erityisen
tärkeitä. Muun muassa useat kemian laitokset,
sellu- ja paperiteollisuus sekä elintarviketeollisuus
luottavat Flowroxiin.

Flowroxin tuotteet ja palvelut
Flowroxin tuotteilla minimoit käyttökustannukset. Laitteemme kestävät kuluttavia ja sakeita
lietteitä, ja ovat siten pitkäikäisiä. Laitetoimitusten ohella saat meiltä laajan palvelu- ja
huoltotuen.

Letkuventtiilit

Levyluistiventtiilit

Sulku- tai säätösovellukset, kun
käsittelet kuluttavia,
kiteytyviä tai syövyttäviä
lietteitä, jauheita tai
karkeita aineita.

Erotussovellukset, kun
käsittelet kuluttavia ja
syövyttäviä lietteitä tai
jauheita.

Letkupumput

Epäkeskoruuvipumput

Pumppaussovellukset,
kun siirrät tai
annostelet kuluttavia,
syövyttäviä tai vaativia
väliaineita.

Pumppaussovellukset, kun käsittelet vaativia lietteitä,
pastoja tai jätevettä ja siirtomäärät ovat suuria.

Takaiskuventtiilit

Palvelu- ja huoltotuki

Sulkusovellukset, kun käsittelet
kuluttavia tai syövyttäviä
lietteitä.

Kun tarvitset räätälöidyn
palvelu- tai huoltosopimuksen
virtauksensäätöja pumppaussovelluksiin.

Jatkuva tutkimus- ja kehitystyö varmistaa sen, että
Flowroxin tuotteet pysyvät edelläkävijöinä.

Lisätietoja Flowrox-tuotteista saat toimipisteistämme sekä yhteistyökumppaneiltamme
eri puolilla maailmaa.
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