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Bombas e caudalimetros para azeite e pasta de azeitona

Conheça as nossas soluções para a campanha de 2023.
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BOMBAS LOBULARES PARA LINHAS DE ENCHIMENTO

A melhor solução para o enchimento. Sem borrachas em contacto com produto, apenas 
inox. Caudal sem turbulência e sem oxidações.

BOMBAS MONO PARA MASSAS E AZEITE

O tipo de bombas mais utilizadas num lagar de azeite. Configuração especial para mas-
sas (com sem-fim e tremonha)

A solução mais versátil para qualquer lagar. Ideal para trasfegas entre depósitos 
e também para descarregar ou carregar camiões.

BOMBA LOBULAR AUTOFERRANTE PARA LAGARES
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CAUDALIMETROS E CONTA-LITROS PARA AZEITE E PASTA DE AZEITONA

Equipamentos que permitem obter caudal instantâneo (l/h), volume total e também o 
parcial.

MANGUEIRAS ALIMENTARES COMPATÍVEIS COM AZEITE E COM OS SEGUINTES 
CERTIFICADOS:

•Conformidade Alimentar 
•Certificação CE 
•Ausência de ftalatos e melamina 
•Testes de migração 

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA VARIOS TIPOS DE BOMBAS E MARCAS

Peças (estatores, rotores…) para bombas 
do tipo “Mono.  

MONO®, INOXPA®, NETZSCH-
NEMO®, PCM®, CME®, 
CMO®, ENOVENETA®, CEP®, 
BELLIN®, NOVA ROTORS®, 
CSF®, PIERALISI®, SEEPEX®, 
DEFRANCESCHI®, VELÓ®, BO-
MINOX®, WANGEN®, VASLIN 
BUCHER®, etc…

Peças para bombas de impulsor flexível

LIVERANI®, CAZAUX®, 
ENOVENETA®, ZAMBELLI®, 
JABSCO®, JOHNSON®, 
DELOULE®, MENCARELLI®, 
INOXPA®, etc…



nonstop® é a nossa promessa e o nosso compromisso de oferecer um serviço, uma qualidade de produto, um desempenho
e um conhecimento especializado nunca antes vistos. Somos líderes na Europa no fornecimento de bombas e analisadores, e
no conhecimento especializado sobre a industria alimentar e tencionamos manter essa posição, trabalhando de forma fluida e
ininterrupta para lhe oferecer o melhor.
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CONTACTE-NOS!  
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O nosso conhecimento 
para o seu processo

Na AxFlow, o conhecimento dos processos é fundamental 
para se selecionar a melhor solução para cada necessidade. 
Dispomos de bombas e equipamentos industriais para todos 
o tipo de indústria e aplicações.

Estamos há muitos anos no negocio das bombas e de 
sistemas de bombagem. Temos bombas a trabalhar em todo 
tipo de indústrias e aplicações, como na indústria alimentar, 
de bebidas, de lacticínios, na indústria farmacêutica, na 
indústria química e petroquímica, no tratamento de águas e 
resíduos, na indústria mineira, na indústria pasta do papel, 
na indústria química, etc.

A AxFlow como maior distribuidor Europeu de bombas e equi-
pamentos para manuseamento de fluidos, dispõe de stock 
de peças substituição e bombas, a partir de nosso centro de 
distribuição nos Países Baixos. Conseguimos entregar até 48 
horas depois da encomenda.

O nosso serviço de manutenção e de reparações, pode evitar 
problemas relacionados com paragens indesejadas nos seus 
equipamentos. Podemos formalizar contratos de manutenção 
preventiva, evitando-se assim ao máximo os imprevistos e 
numero de paragens.

AxFlow - Uma marca forte para a Europa
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