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VARAOSAT
VARAOSIA EPÄKESKORUUVIPUMPUILLE

Pumppujen varaosat

Flowrox valmistaa ja toimittaa varaosia kaikkiin yleisimpiin epäkeskoruuvipumppumerkeihin. Meiltä saa myös varaosien varastointi- ja
huoltosopimukset. Valmistamme useimmat varaosat itse Kouvolan
toimipisteessämme. Oma valmistus, suunnittelu ja jatkuva laadun
tarkkailu varmistaa tuotteidemme korkean laadun.

●

Lyhyet toimitusajat ja hyvä osien saatavuus takaavat asiakkaan
prosessin häiriöttömän toiminnan ja lyhyet huoltoseisokit.
Varaosavarastointi
ja
-huoltosopimukset
mahdollistavat
kustannussäästöjä kunnossapidossa ja asiakkaat voivat näin
keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. Varaosat on valmistettu
korkeimpien laatustandardien mukaan ja tavoitteenamme on tarjota
paras kustannustehokkuus koko elinkaarelle.
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ROOTTORIT

●
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KYTKINTANGOT

Kauttamme saat:
●
●
●
●
●

-1/2, 2/3 geometriat
- Haponkestävät ja ruostumattomat teräkset
- Karkaistut työkaluteräkset
- Kovakromatut - Keraamiset pinnoiteet

STAATTORIT

- Kaikki materiaalit
- 1/2 ja 2/3 geometrit
- Säädettävät staattorit

Varaosat kaikkiin yleisimpiin eurooppalaisiin
merkkeihin: Netzsch, Seepex, Mono jne
Oma suunnittelu ja tuotanto: yli 90%
metalliosista omavalmistusta
Yli 15 vuoden kokemus takaa korkean laadun
ja sopivuuden
1/2 ja 2/3 geometrian roottorit ja staattorit,
elliptiset roottorit, spiraalit staattorit,
kytkintangot, käyttöakselit, tappiliitokset
Laaja materiaali- ja pinnoitevalikoima
Sertifioitu ISO 9001:2000 laatujärjestelmä
Maailmanlaajuinen edustajaverkosto yli 55
maassa

Nopeat toimitukset ja hyvä saatavuus 24/7
sopimusasiakkaille
Joustava asiakas palvelu
Laaja materiaalivalikoima
Korkea laatu
Huolto- ja varastointisopimukset

- Kaikki yleisimmät niveltyypit
- Tappi liitokset - Kardaaninivelet
- Hammasnivelet - K-Nivelet
- Joustavat akselit

KÄYTTÖAKSELIT

- Laaja materiaalivalikoima - Käyttöakselit
- Pistoakselit
- Mustanitratut
- Keraamiset pinnoitteet - Kovakromatut
- Haponkestävät ja ruostumattomat

KYTKINTEN OSAT

- Niveltapit
- Tiivisteet
- Nivelpannat

- Nivelholkit
- Nivelkumit

Tarjoamme varaosia myös keskipakopumppuihin,
esimerkiksi: Warman, Sulzer / Ahlstrom APP ja Kest

Akselit

Vaihtolaakeroinnit

Vaihtoyksiköt

Mekaaniset
tiivisteet

Alhaiset kustannukset tuotteen koko elinkaarelle Flowroxin venttiileillä ja pumpuilla

Flowrox letkuventtiilit tarjoavat ratkaisun sulku- ja
säätosovelluksiin, joissa käsitellään kuluttaviä, kiteytyviä tai
syövyttäviä lietteitä, jauheita tai karkeita aineita. Eri venttiilimallien
määrä on käytännössä rajaton, koska modulaarinen rakenne
mahdollistaa toimilaitteen, venttiilirungon ja letkumateriaalin
valinnan prosessiolosuhteiden mukaan.
Flowrox levyluitiventtiilit koostuvat valetusta rungosta ja
ruostumattomasta teräksestä valmistetusta levyluistista. Venttiilit
on suunniteltu vaativiin erotussovelluksiin joissa käsitellään
kuluttavia ja syövyttäviä lietteitä tai jauheita.
Flowrox letku- ja epäkeskoruuvipumput on suunniteltu lukuisiin
eri sovelluksiin ja ovat ihanteellisia vaativiin teollisuuden
prosesseihin, joissa siirretään tai annostellaan kuluttavia,
syövyttäviä ja muita vaativia väliaineita.

Varaosat Flowrox venttiileille ja pumpuille:

S

Letkupumppujen
letkut

Venttiilien
letkut

Tiivistesarjat
venttiilien
toimilaitteille

Tiedot sitoumuksetta. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään
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