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https://www.axflow.com/pt-pt/o-seu-negocio/industria/tratamento-de-aguas-efflluentes-e-residuos
https://www.axflow.com/pt-pt/o-seu-negocio/industria/tintas-e-solventes-revestimentos-de-superficie
https://www.axflow.com/pt-pt/o-seu-negocio/industria/industria-quimica
https://www.axflow.com/pt-pt/o-seu-negocio/industria/ceramica
https://www.axflow.com/pt-pt/o-seu-negocio/industria/industria-alimentar
https://www.axflow.com/pt-pt/o-seu-negocio/industria/industria-alimentar/enologica-e-destilarias
https://www.axflow.com/pt-pt/o-seu-negocio/industria/industria-da-pasta-e-do-papel
https://www.axflow.com/pt-pt/o-seu-negocio/industria/industria-alimentar/lacticinios
https://www.axflow.com/pt-pt/o-seu-negocio/industria/producao-de-energia-electrica


in industry

Conheça a nossa gama de bombas, equipamentos e 
peças de substituição.

Temos soluções para todo o tipo de indústria.  

BOMBAS PNEUMÁTICAS

BOMBAS PERISTÁLTICAS

BOMBAS DE PISTÃO 
CIRCUNFERÊNCIAL

BOMBAS DE PARAFUSO 
EXCÊNTRICO

BOMBAS LOBULARES 
AUTOFERRANTES

BOMBAS DE CARRETOS 
INTERNOS

BOMBAS LOBULARES

BOMBAS DOSEADORAS

Clique nas 
imagens

https://www.axflow.com/pt-pt/catalogo/produtos/bombas/bombas-peristalticas
https://www.axflow.com/pt-pt/catalogo/produtos/bombas/bombas-de-parafuso-excentrico
https://www.axflow.com/pt-pt/catalogo/produtos/bombas/bombas-pneumaticas-de-duplo-diaframa
https://www.axflow.com/pt-pt/catalogo/produtos/bombas/bombas-de-pistao-circunferencial
https://www.axflow.com/pt-pt/catalogo/produtos/bombas/bombas-lobulares
https://www.axflow.com/pt-pt/catalogo/produtos/bombas/bombas-lobulares
https://www.axflow.com/pt-pt/catalogo/produtos/bombas/bombas-de-engrenagens
https://www.axflow.com/pt-pt/catalogo/produtos/bombas/bombas-doseadoras


TRITURADORES

FILTROS DINÂMICOS

PERMUTADORES DE 
CALOR

VÁLVULAS DE 
GUILHOTINA

TAMISADORES 

Equipamentos

CAUDALIMETROS

MISTURADORES 
ESTÁTICOS

AGITADORES

Clique nas 
imagens

https://www.axflow.com/pt-pt/catalogo/produtos/misturadores-e-agitadores
https://www.axflow.com/pt-pt/catalogo/produtos/misturadores-e-agitadores/misturadores-estaticos
https://www.axflow.com/pt-pt/catalogo/produtos/trituradores-e-gradagem-mecanica
https://www.axflow.com/pt-pt/catalogo/produtos/permutadores-de-calor
https://www.axflow.com/pt-pt/catalogo/produtos/valvulas/shut-off-valves
https://www.axflow.com/pt-pt/catalogo/produtos/filtros-e-sistemas-de-filtragem
https://www.axflow.com/pt-pt/catalogo/produtos/tamisadores


BOMBAS DE DUPLO 
PARAFUSO HIGIÉNICAS

BOMBAS DOSEADORAS 
DE CARRETOS

BOMBAS CENTRIFUGAS 
AUTOFERRANTES

BOMBAS CENTRIFUGAS

BOMBAS CENTRIFUGAS 
HIGIÉNICAS

Bombas

BOMBAS DE VÁCUO

BOMBAS DE ALTA 
PRESSÃO

BOMBAS DE TRÊS 
PARAFUSOS

BOMBAS DE TRÊS 
PARAFUSOS

BOMBAS PERISTÁLTICAS 
DOSEADORAS

Clique nas 
imagens

https://www.axflow.com/pt-pt/catalogo/produtos/bombas/bombas-de-parafuso
https://www.axflow.com/pt-pt/catalogo/produtos/bombas/bombas-de-engrenagens
https://www.axflow.com/pt-pt/catalogo/produtos/bombas/bombas-centrifugas
https://www.axflow.com/pt-pt/catalogo/produtos/bombas/bombas-centrifugas
https://www.axflow.com/pt-pt/catalogo/produtos/bombas/bombas-centrifugas
https://www.axflow.com/pt-pt/catalogo/produtos/bombas/bombas-doseadoras
https://www.axflow.com/pt-pt/catalogo/produtos/bombas/bombas-de-parafuso
https://www.axflow.com/pt-pt/catalogo/produtos/bombas/bombas-de-parafuso
https://www.axflow.com/pt-pt/catalogo/produtos/bombas-de-vacuo-e-compressores
https://www.axflow.com/pt-pt/catalogo/produtos/bombas/bombas-peristalticas


Peças

MANGUEIRAS OVATIO 
PARA BOMBAS 
PERISTÁLTICAS

PEÇAS PARA BOMBAS 
PNEUMÁTICAS

PEÇAS PARA BOMBAS 
DE PARAFUSO 
EXCÊNTRICO

ANALISADORES 
ON-LINE DE ÁGUAS DE 
CONSUMO, PROCESSO E 
RESÍDUAIS 

00.01

MONTAGEM DE 
ELECTROBOMBAS 

UNIDADES DE 
PREPARAÇÃO DE 
POLIELECTRÓLITO

Temos bombas e peças de várias 
marcas em stock.  Entregas entre 24 
e 48 horas! 
Dispomos também de serviço de 
reparação e manutenção de bombas 
e equipamentos

LUBRIFICANTE OVATIO

SISTEMAS DE 
DOSEAMENTO

  

 

Clique nas 
imagens

https://www.axflow.com/pt-pt/catalogo/produtos/spare-parts
https://www.axflow.com/pt-pt/catalogo/produtos/spare-parts/pump-hoses-lubricants/ovatio-lubricants
https://www.axflow.com/pt-pt/catalogo/produtos/analisadores/analisadores-online
https://www.axflow.com/pt-pt/axflow-systems
https://www.axflow.com/pt-pt/axflow-systems/water-treatment-systems/polytech-sistema-de-preparacao-de-polimero-seco
https://www.axflow.com/pt-pt/axflow-systems/water-treatment-systems/cabines-de-doseamento-quimico
https://www.axflow.com/pt-pt/catalogo/produtos/spare-parts
https://www.axflow.com/pt-pt/catalogo/produtos/spare-parts
https://www.axflow.com/pt-pt/produtos-e-servicos/servico/manutencao-e-reparacoes
https://www.axflow.com/pt-pt/produtos-e-servicos/servico/logistica
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AxFlow Lda. Av. Duarte Pacheco, N.2; Santo Amaro de Oeiras

Apartado 92 - 2780-316 Oeiras - PORTUGAL
Tel:+351 21 446 15 90; info@axflow.pt ; www.axflow.pt

fluidity.nonstop® é sobre manter os seus processos em funcionamento. É a nossa promessa e é sobre manter os seus processos em funcionamento. É a nossa promessa e 
o nosso objectivo para com um nível de serviço e uma qualidade de produto, desempenho eo nosso objectivo para com um nível de serviço e uma qualidade de produto, desempenho e 
grau de experiência sem igual.grau de experiência sem igual.

AxFlow Worldwide

Por favor 
recicle-me

Contactos gerais:
+351 214461590

info@axflow.pt

Contacto directo 
PEÇAS de REPOSIÇÃO e 

Pós-Venda:
aftersales@axflow.pt

AxFlow Portugal

Fundada em 1989, o Grupo AxFlow representa os 
maiores fabricantes de bombas industriais especiais, 
e uma ampla gama de acessórios no mercado.

A empresa AxFlow existe em Portugal desde a 
fundação do grupo e lidera o mercado no que se 
refere à oferta de soluções de bombagem, para o 
chamado mercado de “fluídos difíceis”.

Somos o líder Europeu na distribuição de bombas e 
igualmente peritos em sistemas de bombagem para 
a indústria de processo e pretendemos manter essa 
posição ao trabalhar fluida e incessantemente, para 
lhe podermos oferecer o melhor do mercado.

Visite-nos em www.axflow.pt 




