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Prezentarea firmei

AxFlow SRL Romania 

•	 Gama	completă	de	pompe	volumetrice
•	 Service,	asistenta	tehnica
•	 Consultanţă,	proiectare,	training
•	 Informaţii	permanent	actualizate	despre	produse	

pe	www.axflow.ro

Grupul AxFlow în Europa

•	 400	de	specialişti	cu	experienţă	în	domeniul	
vehiculării	fluidelor	şi	al	sistemelor	de	pompare

•	 Reprezentanţe	în	21	de	ţări
•	 Depozit	central	cu	livrare	în	termen	de	48	de	ore	

oriunde	in	Europa
•	 Proiectare	şi	execuţie	sisteme	de	pompare	/	

stocare	de	către	AxFlow	Systems
•	 Susţinere	financiară	solidă,	asigurată	de	către	

grupul	de	firme	Axel	Johnson,	înfiinţat	în	1873
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De	la	înfiinţarea	sa	în	1989,	AxFlow	este	prezentă	pe	piaţa	europeană	ca	reprezentantă	a	liderilor	mondiali	în	
producţia	de	pompe	industriale	și	de	laborator.

BuCuREştI

CluJ	NAPoCA
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la	prima	vedere,	alegerea	pompei	potrivite	pare	
simplă,	de	vreme	ce	cunoaşteţi	capacitatea	dorită,	
produsul	care	va	fi	pompat	şi	normele	de	siguranţă.	
În	realitate	însă,	alegerea	tehnologiei	de	pompare	
potrivite	reprezintă	o	problemă	mult	mai	complexă.

Pentru	început,	puneţi-vă	întrebarea:	ce	tip	de	fluid	
utilizaţi?	Este	sensibil	la	forţele	de	forfecare?	Cât	de	
mare	este	vâscozitatea	şi	cât	este	de	abraziv?	Prezintă	
pericol	de	explozie?	Eventual	este	acid?

Aveţi	nevoie	de	o	pompă	cu	roţi	dinţate,	peristaltică,	
cu	membrană	sau	cu	şurub?	Sau	aţi	dori	o	tehnologie	
automatizată,	cu	un	număr	minim	de	piese,	pentru	
a	limita	uzura	şi	a	reduce	la	minimum	mentenanţa?	
Se	poate	aplica	o	soluţie	care	să	elimine	complet	
etanşările	dinamice,	pentru	a	împiedica	apariţia	
scurgerilor?	Se	pot	folosi	rulmenţi	cu	role	pentru	

tehnica	de	pompare	joacă	un	rol	esenţial	în	toate	
procesele	de	producţie.	Alegerea	pompei	potrivite	are	
o	importanţă	fundamentală	pentru	productivitatea,	
profitabilitatea,	fiabilitatea	şi	siguranţa	întregului	
proces.

-	3	-

Pompa – inima 
procesului

reducerea	consumului	de	energie?	Aveţi	nevoie	de	
manta	de	încălzire/răcire	integrată	pentru	a	ţine	sub	
control	temperatura	fluidului	pompat?	oare	pompa	
trebuie	să	fie	auto-amorsantă?

Cât	de	uşor	puteţi	demonta	linia	de	producţie	
pentru	a	îndepărta	reziduurile	valoroase	de	produs?	
Cum	puteţi	preveni	contaminarea	produsului?

la	atâtea	întrebări	nu	se	poate	da	un	răspuns	
generalizat	–	dar	pe	baza	lor	se	poate	găsi	pompa	sau	
sistemul	de	pompare	optim	pentru	procesul	dvs.	de	
producţie.

Din	acest	motiv,	pe	noi	ne	interesează	în	primul	rând	
ce	anume	doriţi	să	pompaţi.

AxFlow – sisteme de pompare la cheie

De	peste	20	de	ani	livrăm	sisteme	de	pompare	pe	
întreaga	piaţă	europeană.	oferta	noastră	cuprinde	
atât	unităţi	dozatoare	mobile	compacte,	cât	şi	sisteme	
complexe	de	mixare,	stocare,	dispersie.

• experiență într-o gamă largă de aplicaţii

• proiectare

• documentaţie

• pompe, agitatoare, schimbătoare de căldură, 

tocătoare, supape, omogenizatoare, senzori 

şi organe de comandă de calitate superioară

• producţie şi service propriu

• livrarea pieselor de schimb în termen de 48 

de ore

• referințe solide în diverse domenii, în toată 

Europa
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Industria alimentară şi cea 
farmaceutică

•	 pomparea	şi	dozarea	delicată	a	materiilor	prime	şi	
a	produselor	finite,	fără	deteriorarea	acestora

•	 fermentarea,	circularea	şi	pomparea	produselor	în	
reactoare	fără	riscul	contaminării	încrucişate

•	 adăugarea	potenţiatorilor	de	aromă,	a	vitaminelor,	
agenţilor	de	întărire,	a	zaharurilor,	a	conservanţilor,	
a	aerului,	a	condimentelor

•	 omogenizarea	amestecurilor
•	 răcirea	produselor	intermediare	şi	finite	greu	de	

pompat
•	 mărunţirea	-	compactarea	deşeurilor	de	fabricaţie	

în	vederea	revalorificării	sau	distrugerii
•	 spălarea	la	înaltă	presiune	a	ambalajelor,	

transportarea	soluţiilor	de	curăţare

Soluţii	de	zahăr,	umpluturi	de	biscuiţi,	ciocolată,	

amidon,	gemuri,	migdale,	iaurt,	lapte	condensat,	

brânză	topită,	brânză,	agenţi	de	fermentare,	

ketchup,	maioneză,	ulei,	mâncăruri	preparate,	

concentrate,	drojdie,	amestecuri	de	carne,	

bucăţi	de	fructe,	condimente,	seu	de	bovine,	

amestec	de	nutrienţi,	pastă	de	dinţi,	preparate	

farmaceutice,	soluţii	de	acoperire,	extracte	de	

plante,	solvenţi,	apă	sterilă,	grăsimi	vâscoase,	

radiofarmaceutice,	soluţii	injectabile,	l-carnitină,	

supozitoare.

uNItAtE	DE	DoZARE	A	ColoRANŢIloR	şI	PotENŢIAtoRIloR	DE	
ARoMĂ	ÎN	INDuStRIA	AlIMENtARĂ.

Sistem	de	dozare	precisă	a	coloranţilor	şi	aromelor	
la	fabricarea	bomboanelor.	Execuţie:	cadru	din	oţel	
inoxidabil,	2	buc.	rezervoare	de	15	litri,	2	pompe	
dozatoare	şi	supape.	Variaţia	debitului	–	până	la	o	
capacitate	de	2	l/h	şi	presiunea	de	7	bari	–	se	poate	
realiza	prin	creşterea	lungimii	cursei	membranei	
pompei	dozatoare.	Instalaţia	permite	clătirea	eficientă	
la	schimbarea	şarjei	şi	la	spălarea	exterioară.
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Acizi	şi	baze,	soluţii	de	tratare	a	suprafeţelor,	

pastă	de	titan,	sulf	lichid,	suspensie	PVC,	

răşini	Pu,	adezivi,	stabilizatori	uV,	latex,	răşini,	

metanol,	coloranţi	şi	pigmenţi	hidrosolubili	

şi	sintetici,	smoală,	bitum,	parafină,	aditivi,	

hipoclorit,	uree,	pesticide,	pastă	de	dinţi,	

parfumuri,	uleiuri,	grăsimi,	lapte	de	var.

Sistem	de	dozare	a	chimicalelor.	Execuţie:	
cadru	zincat,	instalare	in-line	în	linia	
tehnologică,	2	rezervoare	de	aditivi	şi	2	
pompe	dozatoare	cu	debitul	de	max.	150	
l/oră	şi	presiunea	de	max.	23	bari.	S-au	
instalat	de	asemenea	amortizoare	de	pulsatii,	
debitmetre,	supape	şi	unitatea	de	comandă.

Sistemul	utilizează	reglarea	electropneumatică	
a	lungimii	cursei	membranei	şi	este	complet	
redundant,	pentru	cazuri	de	avarie	sau	
întreţinere,	cu	comutare	automată.	Podea	în	
două	straturi	pentru	colectarea	picăturilor	şi	
eliminarea	riscului	contaminării.

 

Industria chimică şi 
petrochimică, fabricarea 

detergenţilor şi a produselor 
cosmetice

•	 umplere,	pompare,	transfer	între	rezervoare	de	
materii	prime	şi	produse	finite

•	 dozarea	precisă	a	produselor,	distribuirea	lor	în	
ambalaje	finale,	injectarea	la	înaltă	presiune

•	 extragere	fluid	din	vacuum
•	 alimentarea	centrifugelor,	a	filtrelor-presă	rotative	

şi	a	preselor	filtrante	cu	camere	în	cursul	filtrării	şi	
separării

•	 golirea	bazinelor	de	depozitare

FABRICAREA	SPuMEI	CPP.	uNItAtE	DE	DoZARE	A	ADItIVIloR.
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Pentru fabricarea cauciucului 
natural şi sintetic, a maselor 
plastice şi a poliuretanului

•	 evacuarea	materiilor	prime,	transferul	în	
rezervoare,	circularea	lor	în	cadrul	sistemului

•	 umplerea	formelor,	amestecarea	componentelor,	
injectare

•	 dozarea	fluidelor,	pompare	de	proces,	golirea	
rezervoarelor	de	avarie

•	 extrudarea	topiturilor

Poliol,	izocianat,	plastifianţi,	solvenţi,	

stabilizatori	uV,	diciclopentadien	(DCPD),	

inhibitori	de	ardere,	latex,	cauciuc	sintetic,	

răşină	PE,	stiren,	fibre	de	poliester	şi	

poliamidă.

Execuţie:	unitatea	este	prevăzută	cu	un	cadru	necesar	
pentru	transportul	cu	motostivuitor.	unitatea	se	compune	
din	rezervoare,	debitmetre,	supape,	amortizoare	de	
pulsaţii,	unitate	de	comandă	şi	pompe	dozatoare,	care	
pot	fi	pornite	în	funcţie	de	tipul	şi	cantitatea	produsului	
finit,	conform	cerinţelor	de	fabricaţie.

 

SIStEM	DE	DoZARE	A	ADItIVIloR	lA	FABRICAREA	ADEZIVIloR
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Epurarea apelor uzate comunale 
şi industriale, producţia de apă 

potabilă

•	 pomparea	şi	prelevarea	de	mostre	din	ape	uzate	
comunale	şi	industriale

•	 alimentarea	centrifugelor,	a	preselor	filtrante,	a	
filtrelor-presă	rotative

•	 irigarea	lamelelor	preselor	filtrante
•	 filtrarea	apelor	uzate	prin	grătare	DISCREEN
•	 omogenizarea	nămolului,	tocare	prin	unităţi	

MuNCHER	sau	MACERAtoR	în	conducte	şi	canale	
de	ape	uzate

•	 prepararea	şi	dozarea	soluţiilor	de	polimeri	cu	
ajutorul	instalaţiilor	PolYtECH

•	 dozarea	chimicalelor,	a	antispumanţilor,	a	
floculanţilor,	a	coagulanţilor,	a	laptelui	de	var

•	 pomparea	şi	omogenizarea	nămolurilor	la	staţii	de	
biogaz

Nămol	din	decantorul	primar,	nămol	de	

sedimentare	finală,	nămol	deshidratat,	

soluţie	de	nămol	coroziv	din	bazine	de	ape	

uzate	conţinând	particule	solide	şi	abrazive,	

polimeri,	lapte	de	var,	clorură	de	fier,	

antispumant,	spumă	de	suprafaţă,	deşeuri	

de	la	abatoare	şi	bucătării.

Sistem	complet	automatizat	de	preparare	şi	dozare	
polimeri,	cu	capacitate	de	1.000	l/oră.	Execuţie:	
tehnologie	pentru	instalare	in-line	cu	2	rezervoare	
interconectate	pentru	preparare	şi	maturare	/	stocare,	
compusă	dintr-un	rezervor,	dozator	de	pulberi,	
mixere,	pompe	dozatoare	şi	de	evacuare,	unitate	de	
comandă.	Comutatorul	de	nivel	din	ultimul	rezervor	
porneşte/opreşte	procesul	de	dizolvare	şi	producţie	a	
polimerului.

 

PolYtECH
–	SIStEM	DE	PREPARARE	şI	DoZARE	FloCulANŢI
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Fabricarea şi proiectarea de 
maşini OEM

•	 pompe	şi	componente	la	comandă	pentru	
aplicaţiile	producătorilor	de	maşini	specializate

•	 pompe	şi	componente	la	comandă	pentru	
aplicaţiile	producătorilor	de	unităţi	tehnologice

Sisteme	de	umplere,	de	eliberare	şi	de	măsurare	

a	greutăţii,	automate	de	eliberare,	suprastructuri	

rutiere,	centre	de	prelucrare,	maşini	de	

extrudare,	sisteme	de	filtrare,	centrifugi,	prese	

filtrante,	filtre,	instalaţii	de	osmoză	inversă,	

ultrafiltre,	fermentatoare,	maşini	tipografice	şi	

de	laminat,	maşini	şi	linii	tehnologice	de	spălare	

la	înaltă	presiune,	maşini	pentru	construcţii,	

sisteme	de	tratare	a	suprafeţelor,	sisteme	de	

spălare	cu	gaze	de	ardere,	tehnologii	pentru	

industria	alimentară,	mini-berării,	tehnologii	de	

învelire	a	suprafeţelor,	staţii	de	betoane,	staţii	

de	epurare	a	apelor	uzate.
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Fabricarea materialelor de 
construcţii, construcții și 

minerit

•	 evacuare	materii	prime,	unităţi	de	dozare	pentru	
reactor,	transfer	între	rezervoare

•	 transportul	pulberilor	solide,	alimentarea	şi	golirea	
morilor	cu	bile

•	 amestecarea	materiilor	prime,	tratarea	
suprafeţelor	şi	vopsire

•	 alimentarea	instalaţiilor	de	ambalare
•	 transportul	materialelor	în	uscătoarele	pentru	

pulberi,	filtre-presă	rotative	şi	prese	filtrante
•	 transferul	materiilor	prime	între	rezervoare
•	 curăţarea	instalaţiilor	de	transport	a	apelor	uzate,	

revalorificarea	materiilor	prime

Materiale	abrazive,	caolină,	nisip,	diatomit,	

magnezit,	masă	ceramică,	lacuri,	pigmenţi	

pentru	vopsele,	pulbere	de	aluminiu,	

plastifiant,	peroxid	de	hidrogen,	pasta	de	

ciment,	adezivi,	lianţi,	pastă	de	şlefuit,	pastă	

de	polizat,	material	de	etanşare	din	acril,	

aditivi	pentru	beton,	material	de	etanşare	

din	silicon,	dispersie,	aditiv	floculant,	

antispumant,	vopsea	de	exterior,	vopsea	de	

interior.
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fluidity.nonstop	–	exprimă	efortul	şi	
hotărârea	noastră	de	a	vă	asigura	un	
nivel	optim	de	service	şi	de	servicii,	
la	calitate	maximă,	cunoscând	
procesele	de	producţie	şi	produsele	
dumneavoastră.
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Pompe cu membrană acţionate cu aer 
comprimat

Proprietăţi specifice:	autoamorsante,	rezistente	
la	chimicale,	pot	funcţiona	în	gol,	pot	pompa	fluide	
abrazive	şi	vâscoase.

Alte avantaje:
•	 Materiale	componente:	PP,	PVDF,	SS316,	aluminiu	

Hastelloy-C,	fontă
•	 acţionare	cu	aer	comprimat,	nu	necesită	lubrifiere
•	 execuţii	speciale:	pompe	de	înaltă	presiune,	pompe	cu	

camere	de	siguranţă,	pentru	lichide	agresive	chimic,	
pompe	heavy	duty	pentru	aplicaţii	extreme

•	 dimensiunea	racordurilor:	de	la	1/4”	până	la	4”

Capacitate (m3/h): max.	60
Presiune (bar): max.	17
Temperatură de lucru (oC): max.	100

SANDPIPER	StANDARD	DutY	BAll

HEAVY	DutY	FlAP
HEAVY	DutY	BAll

Pompe cu membrană acţionate cu aer comprimat

Proiectată	pentru	solicitări	extreme	–	supape	cu	clapete
•	 acţionare	cu	aer	comprimat
•	 piese	turnate	cu	pereţi	groşi,	până	la	30	mm
•	 dimensiuni	particule	solide:	până	la	Ø75	mm
•	 pentru	fluide	cu	conţinut	de	fibre

Accesorii:
tRANQuIlIZER	–	amortizor	de	pulsaţii	activ.	
AirVantage	–	scăderea	cu	până	la	50%	a	necesarului	de	
aer	comprimat.	
Pumper	PARtS	–	piese	de	schimb	de	calitate	excelentă	
pentru	pompe	WIlDEN,	ARo,	YAMADA,	AlMAtEC,	tAPFlo.

Proiectată	pentru	solicitări	extreme	-	supape	cu	bilă
•	 acţionare	cu	aer	comprimat
•	 piese	turnate	cu	pereţi	groşi,	până	la	30	mm
•	 bile	de	supapă	cu	miez	din	oţel
•	 depunerea	particulelor	solide	nu	cauzează	ruperea	

membranei
•	 pentru	fluide	cu	conţinut	înalt	de	particule	solide.						
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Pompe cu membrană acţionate cu aer comprimat
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Pompe cu membrană acţionate cu aer 
comprimat

Proprietăţi specifice:	autoamorsante,	rezistente	
la	chimicale,	pot	funcţiona	în	gol,	pot	pompa	fluide	
abrazive	şi	vâscoase.

Alte avantaje:
•	 Materiale	componente:	HDPE,	PtFE,	SS316,	

aluminiu	Hastelloy-C,	fontă
•	 acţionare	cu	aer	comprimat,	nu	necesită	lubrifiere
•	 execuţii	speciale:	pompe	igienice,	pompe	

de	înaltă	presiune,	pompe	pentru	industria	
semiconductoarelor

•	 dimensiunea	racordurilor:	de	la	1/4”	până	la	2”

Capacitate (m3/h): max.	34
Presiune (bar): max.	16
Temperatură de lucru (oC): max.	120	

(200	la	seria	SEMI)

Accesorii:

Amortizor	de	pulsaţii	activ,	membrană	dublă,	
omogenizatori	pentru	produsele	pompate.

PoMPE	CoMPlEt	CoNStRuItE	DIN	tEFloN,	Cu	AMoRtIZoR	DE	
PulSAŢII	INtEGRAt,	REZIStENŢĂ	EXCElENtĂ	lA	CHIMICAlE,	INCluSIV	

VARIANtE	CoNDuCtIVE	–	AtEX

VARIANtĂ	DIN	oŢEl	INoXIDABIl	Cu	MANtA	DE	ÎNCĂlZIRE	PENtRu	
ÎNCĂlZIREA	Cu	APĂ,	ulEI,	ABuRI	-	PENtRu	FluIDE	A	CĂRoR	

VÂSCoZItAtE	DEPINDE	Mult	DE	tEMPERAtuRĂ

PoMPĂ	Cu	EXECuŢIE	IGIENICĂ,	ÎNVElIş	ElECtRoPolIZAt	SS	316l,	
DEZASAMBlARE	RAPIDĂ	PENtRu	uşuRAREA	CuRĂŢĂRII
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Pompe dozatoare

Pompe dozatoare cu membrană

Proprietăţi specifice:	dozare	cu	precizie	de	până	la	
0,5%	chiar	şi	la	înaltă	presiune,	pot	funcţiona	în	gol,	
rezistente	la	chimicale,	autoamorsante,	pot	pompa	şi	
fluide	abrazive.

Alte avantaje: 
•	 Materiale	componente:	SS316,	SS316l,	PP,	PVC,	

PVDF,	PtFE,	Hastelloy-C
•	 pompe	cu	membrană,	fără	etanşări	dinamice
•	 membrană	acţionată	hidraulic	–	durată	lungă	de	viaţă
•	 mai	multe	capete	de	dozare,	acţionare	comună,	

pentru	dozarea	în	paralel	a	mai	multor	aditivi	şi	
amestecarea	in-line	a	acestora

•	 reglarea	lungimii	cursei	poate	fi	mecanică,	electrică	
sau	electro-pneumatică

•	 variantă	igienică,	pretabilă	la	CIP/SIP
•	 modele	adaptate	la	cerinţe	individuale

Accesorii:

Amortizor	pulsaţii,	membrană	dublă,	supapă	de	siguranţă,	
supapă	de	menţinere	a	presiunii,	supapă	de	injecţie.
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Capacitate (m3/h): max.	625
Presiune (bar): max.	220
Temperatură de lucru (oC): max.	110

PulSAR
PoMPĂ	DoZAtoARE	Cu	MEMBRANĂ	HIDRAulICĂ	DE	ÎNAltĂ	

PRECIZIE

Capacitate (m3/h): max.	62

Presiune (bar): max.	1.000
Temperatură de lucru (oC): max.	370

PulSA/	PulSAPRo	900	
PoMPĂ	DoZAtoARE	Cu	MEMBRANĂ	HIDRAulICĂ	DE	MARE	

CAPACItAtE

PulSAtRoN
PoMPĂ	DoZAtoARE	Cu	MEMBRANĂ	Cu	SolENoID

Capacitate (m3/h): max.	94,6
Presiune (bar): max.	21
Temperatură de lucru (oC): max.	40
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Pompe peristaltice
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Pompe peristaltice industriale

Proprietăţi specifice:	pot	funcţiona	în	gol,	reversibile,	
fără	etanşări	dinamice,	autoamorsante,	se	curăţă	uşor,	
rezistente	la	chimicale,	pot	fi	utilizate	pentru	fluide	
abrazive	şi	vâscoase.

Alte avantaje: 
•	 construcţie	robustă	pentru	funcţionarea	continuă,	fără	

probleme,	până	la	presiunea	de	16	bari
•	 dezvoltate	pentru	pomparea	delicată	a	fluidelor	

abrazive	şi	agresive	din	punct	de	vedere	chimic
•	 furtunul	poate	fi	înlocuit	rapid,	la	faţa	locului

SPX	 cu	antrenare	directă,	pentru	aplicaţii		 	
	 industriale	de	transfer	al	fluidelor	abrazive		
	 şi	vâscoase
CIP	 cu	retragerea	automată	a	rolei	pentru		 	
	 curăţarea	exterioară
DuCoNItE	 carcasă	turnată	cu	tratament	de	suprafaţă		
	 special	pentru	medii	agresive
PEtRoPRooF	 furtunuri	speciale	pentru	fluide	cu	conţinut		
	 de	hidrocarburi

Furtun:	NR,	NBR,	EPDM,	Hypalon,	Marprene,	Petroproof	
de	la	DN	10	până	la		DN	100	.

Accesorii:
Amortizor	pulsaţii,	numărător	de	rotaţii,	senzor	de	scurgeri.

Capacitate (m3/h): max.	80*
Presiune (bar): max.	16
Temperatură de lucru (oC): max.	80

lAGĂRElE	SE	GĂSESC	PE	ButuCul	RotoRuluI,	CARE	AStFEl	PoAtE	FI	ÎNVÂRtIt	FĂRĂ	ACŢIoNARE	şI	CARE	PoAtE	FI	DEMoNtAt	FĂRĂ	
DEZASAMBlAREA	PoMPEI.	ARBoRElE	MotoR	EStE	SolICItAt	NuMAI	DE	CuPlul	MotoR,	Nu	şI	DE	FoRŢA	DE	ÎNDoIRE,	CA	ÎN	CAZul	AltoR	

CoNStRuCŢII.

BREDEl	SPX	25

*În	cazul	furtunurilor	cu	durată	lungă	de	viaţă

BREDEl	MoDEl	CIP,	PENtRu	CREştEREA	EFICIENŢEI	SPĂlĂRII	CIP	
şI	REDuCEREA	DuRAtEI	ACEStEIA
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Pompe peristaltice

Capacitate (m3/h): max.	8
Presiune (bar): max.	7
Temperatură de lucru (oC): max.	80

Pompe peristaltice industriale şi de 
laborator

Proprietăţi specifice:	dozare	precisă,	pot	funcţiona	în	
gol,	reversibile,	fără	etanşări	dinamice,	autoamorsante,	
uşor	de	curăţat,	rezistente	la	chimicale,	pot	fi	folosite	
pentru	fluide	abrazive	şi	vâscoase.

Alte avantaje:
•	 dezvoltate	pentru	transferul	şi	dozarea	precisă	a	

fluidelor
•	 variante	de	laborator	şi	industriale	cu	protecţie	IP66,	

execuţii	speciale	adaptate	la	cerinţele	producătorilor	şi	
instalaţiilor	oEM

•	 pompe	dozatoare	cu	până	la	32	de	canale
•	 precizie	de	dozare	până	la	0,5%
•	 pompe	de	dispersie	pentru	umplerea	precisă	şi	rapidă	

a	recipientelor	între	5	şi	20.000	ml
•	 viteză	fixă	sau	variabilă,	comandă	manuală,	analogă	

(0-5V,	4-20	mA),	digitală	(RS232.	RS485)	şi	Profibus
•	 interval	larg	de	turaţii,	între	0,1	şi	350	rotaţii/minut

Furtunuri:	
Marprene,	Bioprene,	Pumpsil,	Viton,	Butyl,	Stapure	PFl,	
Stapure	PCS,	Style	400,	Pureweld;	între	0,5-25,4	mm.

Accesorii:

Ace	de	umplere,	stative	de	umplere,	racorduri	pentru	
furtunuri,	cabluri	de	comandă,	senzori	de	scurgeri.

MoDElE	ECHIPAtE	Cu	MotoREDuCtoR

VARIANtE	SPECIAlE	PENtRu	utIlIZARE	oEM

ÎNloCuIRE	SIMPlĂ	A	FuRtuNuluI	lA	PoMPA	620Du

PoMPĂ	DE	DISPERSIE	Cu	PRECIZIE	MAI	MARE	DE	0,5%
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Pompe cu lobi (pistoane rotative)

Pompe igienice cu pistoane rotative

Proprietăţi specifice:	funcţionare	fără	pulsaţii,	pompare	
delicată,	autoamorsante,	posibilitatea	mersului	în	gol,	
randament	mare.

Alte avantaje:
•	 materiale	componente:	oţel	inoxidabil	316,	316l
•	 construcţie	robustă,	pentru	aplicaţii	cu	cerinţe	

deosebite	şi	funcţionare	îndelungată	fără	probleme
•	 etanşarea	arborelui	cu	o-ring	sau	cu	etanşare	

mecanică
•	 dimensiuni	racorduri:	1”–	8”
•	 dezvoltate	pentru	aplicaţii	igienice,	în	industria	

farmaceutică,	alimentară,	chimică,	cosmetică	şi	auto,	
pentru	pomparea	fluidelor	cu	viscozitate	redusă	şi	
înaltă.

Accesorii:
Manta	de	încălzire,	supapă	de	siguranţă,	diverse	tipuri	de	
rotoare,	aspiraţie	rectangulară.

-	15	-

Capacitate (m3/h): max.	187
Presiune (bar): max.	14

Temperatură de lucru (oC): max.	149

uNIVERSAl	I

Capacitate (m3/h): max.	102
Presiune (bar): max.	34
Temperatură de lucru (oC): max.	149

uNIVERSAl	II SERIA	MDl

Capacitate (m3/h): max.	125
Presiune (bar): max.	10
Temperatură de lucru (oC): max.	90
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Pompe cu şurub excentric

Pompe cu șurub excentric

Proprietăţi specifice:	autoamorsante,	pompare	delicată	
fără	pulsaţii,	variante	de	înaltă	presiune,	randament	înalt.

Alte avantaje:
•	 materiale	componente:	fontă,	oţel	inoxidabil	316,	

316l,	PE
•	 dezvoltate	pentru	aplicaţii	industriale,	pentru	

pomparea	fluidelor	vâscoase	şi	abrazive
•	 dimensiuni	racorduri:	de	la	DN	25	până	la	DN	200

CoMPACt	 pompă	cu	arbore	de	antrenare	cardanic,	cu		
	 durată	de	viaţă	mărită
EPSIloN		 pompă	cu	arbore	de	antrenare	elastic	pentru		
	 solicitări	extreme
EZStRIP		 pompă	cu	construcţie	unică,	ce	permite		 	
	 dezasamblarea	capului	de	pompare	în	mai		
	 puţin	de	3	minute,	doar	prin	desfacerea		 	
	 câtorva	şuruburi
HElIoS		 pompă	igienică	cu	posibilitate	CIP,	fără	spaţii		
	 moarte
G-Range		 serie	economică	pentru	capacităţi	mici
W-Range		 pompă	cu	aspiraţie	rectangulară,	cu	melc		 	
	 de	alimentare,	pentru	fluide	cu	concentraţie		
	 mare	de	substanţă	uscată

-	16	-

CoMPACt	
–	PoMPĂ	Cu	ARBoRE	CARDANIC	PENtRu	SolICItARE	MEDIE

Capacitate (m3/h): max.	420
Presiune (bar): max.	24
Temperatură de lucru (oC): max.	90

EZStRIP	
–	PoSIBIlItĂŢI	oPtIME	DE	ÎNtREŢINERE	

–	SE	DEMoNtEAZĂ	şI	SE	CuRĂŢĂ	uşoR	şI	RAPID

EPSIloN		
–	PoMPĂ	Cu	ARBoRE	ElAStIC	PENtRu	SolICItĂRI	MARI

uNIVERSAl	PARtS	
–	PIESE	DE	SCHIMB	DE	CAlItAtE	SuPERIoARĂ	PENtRu	PoMPE	

SEEPEX,	NEtZSCH,	PCM,	AlWEIlER
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Mixere statice şi dinamice, pentru aplicații 
industriale sau pentru laborator 

Proprietăţi specifice:	în	construcţie	verticală	sau	
orizontală,	cu	unul	sau	mai	multe	rotoare.

Alte avantaje:
•	 materiale	componente:	fontă,	oţel	inoxidabil	316
•	 construcţie	standard	sau	igienică,	cu	posibilitate	de	

CIP	şi	SIP
•	 variante	speciale	cu	construcţie	igienică	cu	cuplaj	

magnetic
•	 până	la	vâscozităţi	de	100.000	cP
•	 antrenare	cu	cuplare	scurtă,	cu	rulmenţi	dubli	pentru	

o	construcţie	cât	mai	robustă
•	 variante:	verticale,	orizontale	sau	statice	(mixere	

online)	
•	 o	gamă	extrem	de	variată	de	rotoare,	optimizate		în	

concordanţă	cu	proprietăţile	fizice	ale	lichidelor	
•	 pentru	rezervoare	închise	sau	deschise
•	 cu	rotaţii	între	9–1.450	rpm
•	 eficienţă	mare	de	omogenizare,	fiabilitate	extrem	de	

înaltă,	consum	redus	de	energie	

Seria	ECl	 Cea	mai	variată	gamă	de	mixere,		
	 pentru	aplicaţii	standard,		 	
	 disponibile	şi	în	varianta	mobilă
Seria	top	Entry		 Mixere	verticale,	special	concepute		
	 pentru	montare	verticală	cu	putere		
	 instalată	de	până	la	950	kW
Seriile	RSE,	lSES,		Mixere	orizontale,	pentru	aplicaţii		
lXE,	VSF	 din	industria	petrochimică,	chimică,		
	 alimentară
Seriile	45	şi	50		 Mixere	statice,	concepute	pentru	a	fi		
	 montate	în	conducte
Mixere	de		 Extrem	de	versatile,	compacte
laborator

-	17	-

Viteze de rotație (rpm): max.	1.450
Putere instalată (kW): max.	950

Agitatoare / Mixere

ECl	SERIES

MIXER	VERtICAl

MIXER	oRIZoNtAl
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Pompe cu roţi dinţate din plastic acţionate 
prin cuplaj magnetic

Alte avantaje:
•	 materiale	componente:	tefzel	(PtFE)	şi	PP
•	 dimensiuni	racorduri:	de	la	1/4”	până	la	1	1/2”
•	 rezistenţă	chimică	excelentă	la	o	gamă	largă	de	

chimicale
•	 piese	de	uzură	minime,	întreţinere	uşoară	fără	

demontarea	conductelor
•	 posibilitatea	mersului	în	gol

Capacitate (m3/h): max.	7,5
Presiune (bar): max.	10
Temperatură de lucru (oC): max.	65

Pompe cu roţi dinţate

Pompe cu roți dințate de precizie acţionate 
prin cuplaj magnetic

Alte avantaje:
•	 materiale	componente:	SS316,	Hastelloy-C276	a	B2,	

titan
•	 dimensiuni	racorduri:	de	la	1/8”	până	la	3/4”
•	 construcţie	fără	etanşare,	funcţionare	fără	pulsaţii,	

presiune	înaltă	în	sistem
•	 variantă	„suction	shoe”	cu	pierderi	minime	-	parametri	

Q/H	constanţi	pe	parcursul	întregii	durate	de	viaţă
•	 variantă	oEM,	transmisie	integrată	cu	turaţie	variabilă	

prin	comandă

Capacitate (m3/h): max.	2,5
Presiune (bar): max.	8,7
Temperatură de lucru (oC): max.	177

-	18	-
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Pompe cu roţi dinţate

Pompe cu roți dințate cu angrenaj exterior

Alte avantaje:
•	 materiale	componente:	oţel	inoxidabil	316,	

Hastelloy-C,	Alloy	20
•	 pompe	cu	roţi	dinţate	cu	etanşare	moale	sau	cu	

cuplaj	magnetic
•	 dimensiuni	racorduri:	de	la	1/4”	până	la	2”
•	 dozare	de	mare	precizie,	funcţionare	fără	pulsaţii
•	 accesorii:	supape	de	siguranţă	şi	de	menţinere	a	

presiunii,	manta	de	încălzire

Capacitate (m3/h): max.	14
Presiune (bar): max.	14

Temperatură de lucru (oC): max.	232

Pompe cu roți dințate de precizie cu 
angrenaj exterior

Alte avantaje:
•	 materiale	componente:	oţel	inoxidabil	316,	SS440C,	

oţel	de	scule
•	 dozare	de	mare	precizie,	fără	pulsaţii
•	 dimensiuni	racorduri:	de	la	1/8”	până	la	2”
•	 fără	reflux	-	randament	înalt
•	 toleranţă	de	fabricaţie:	până	la	±0,001	mm
•	 precizie	de	repetare	de	până	la	0,01%	cu	transmisie	

ZeDRIVE

Capacitate (m3/h): max.	1,1
Presiune (bar): max.	276

Temperatură de lucru (oC): max.	510
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Pompe centrifugale
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Pompe centrifugale din inox pentru 
industria alimentară şi farmaceutică, 
dezvoltate pentru aplicaţii igienice

Proprietăţi specifice:	pompe	centrifugale	orizontale	şi	
verticale	şi	cu	autoamorsare.

Alte avantaje:
•	 materiale	componente:	tablă	laminată	la	rece	

de	calitate	excepţională	SS316,	SS316l	-	oţel	
inoxidabil	duplex	100%	fără	porozitate,	cu	
suprafaţa	perfect	netedă,	electropolizată

•	 nu	există	spaţii	moarte,	inclusiv	dispozitivele	de	
etanşare

•	 100%	pretabile	la	ClP/SIP
•	 doar	2	diametre	diferite	a	etanşărilor	pentru	

întreaga	serie	-	necesar	redus	de	piese	de	schimb
•	 deschise,	semideschise	şi	închise,	cu	rotor	turnat
•	 dimensiuni	de	racorduri	adaptate	la	cerinţe,	între	

DN	32	şi	DN	250

ICP	 pompe	centrifugale	industriale
MCP		 pompe	din	oţel	turnat	inoxidabil	-	modele	cu		
	 randament	foarte	înalt	pentru	fluide	abrazive
FP		 pompe	pentru	industria	alimentară	cu		 	
	 posibilitate	CIP
PHP		 pompe	pentru	industria	farmaceutică	cu			
	 posibilitate	CIP	şi	SIP,	respectiv	cu	conector		
	 de	golire	pompă		
IRP/CRP		pompă	pentru	pomparea	fluidelor	polifazice		
	 fără	riscul	dezaerării
ISP		 pompe	centrifugale	cu	autoamorsare

Capacitate (m3/h): max.	1.100
Presiune (bar): max.	12
Temperatură de lucru (oC): max.	180

PoMPĂ	MCP	–	DIN	oŢEl	INoXIDABIl	DuPlEX

PoMPĂ	PHP	–	SERIA	FARMACEutICĂ		

PoMPĂ	ISP	–	SERIA	Cu	AutoAMoRSARE

PoMPĂ	CRP	–	Cu	REZERVoR	DE	SEPARARE	PENtRu	FluIDE	
PolIFAZICE
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Pompe centrifugale
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Pompe centrifugale din oțel inoxidabil 
pentru utilizare în industria alimentară şi 
farmaceutică

Proprietăţi specifice:	pompe	centrifuge	orizontale	pentru	
aplicaţii	igienice	exigente.

Alte avantaje:
•	 materiale	componente:	SS316l	-	RA	32
•	 rotoare	şi	carcase	deschise	turnate
•	 posibilitate	de	curăţare	CIP
•	 racorduri	de	dimensiuni	între	DN	32	şi	DN	80
•	 diverse	tipuri	de	etanşări
•	 carcasa	pompei	este	fixată	cu	coliere,	putând	fi		

desfăcută	uşor	pentru	reparaţii	sau	curăţare	manuală. SERIA	C

Capacitate (m3/h): max.	115
Presiune (bar): max.	7
Temperatură de lucru (oC): max.	100

Set complet de supape pentru aplicaţii 
igienice

Proprietăţi specifice: supape	de	închidere,	de	siguranţă,	
de	reţinere,	de	prelevare	mostre,	de	reglare,	de	separare,	
de	ramificaţie,	mono	scaun,	cu	două	scaune,	cu	
membrană,	cu	fluture,	cu	bilă.

Alte avantaje: 
•	 materiale	componente:	SS316l,	SS316l	

electropolizat
•	 comandă:	manuală,	electropneumatică
•	 diametre:	DN	10-DN	150
•	 presiuni:	max.	10	bari
•	 temperaturi	de	lucru:	max.	135	°C
•	 racorduri	adaptate	cerinţelor	speciale

Echipamente tehnologice
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VotAtoR	II

DISCREEN

Grătare cu discuri mecanice, munchere 
montabile în canale şi conducte etc.

Muncher (tocător)	
Munchere	montabile	în	canale	şi	conducte	pentru	
omogenizarea	apelor	uzate	şi	deşeurilor	în	fază	apoasă	
sau	uscate	pentru	staţii	de	epurare	a	apelor	uzate,	staţii	
de	biogaz	şi	aplicaţii	industriale.

Proprietăţi specifice:	maşini	pentru	separarea	şi	
omogenizarea	apei	din	canale	şi	sisteme	de	conducte	de	
apă.

Alte avantaje:
•	 materiale	componente:	fontă,	oţel,	SS316
•	 funcţionare	la	turaţii	reduse
•	 rotoarele	se	învârt	cu	viteze	diferite	–	tăiere,	

mărunţire,	rupere	eficientă.

Tocător „seria A”: 	variantă	pentru	canal,	cu	mărunţire	la	
3–5–8	mm,	gură	de	alimentare	max.	1.510	x	215	mm	şi	
capacitate	max.	1.150	m3/oră.
Tocător seria TR/SB:	variantă	pentru	conducte	cu	
mărunţire	la	3–5–8	mm,	racord	max.	DN300	şi	capacitate	
max.	500	m3/oră.

Echipamente tehnologice

Discreen/Stormscreen	–	unităţi	de	filtrare	cu	discuri	
rotative	şi	perii	pentru	filtrarea	apei	uzate	brute.

Proprietăţi specifice:	maşini	pentru	separarea	şi	
omogenizarea	apei	din	canale	şi	sisteme	de	conducte	de	
apă.

Seria	l	cu	dimensiuni	de	grilă	2,5–5–9–13–18	mm,	
capacitate	maximă:	16.000	m3/oră.

Schimbător de căldură cu raclete pentru 
răcire in-line, încălzirea produselor 
alimentare neomogene şi vâscoase, 
cristalizarea dirijată, polimerizarea, 
plastifierea şi sterilizarea acestora

Proprietăţi specifice:	schimbător	de	căldură	cu	raclete	
rotative,	cu	geometrie	concentrică,	excentrică	sau	ovală,	cu	
manta	dublă,	pentru	solicitări	mari.

Alte avantaje:
•	 materiale	componente:	oţel	inoxidabil	316,	

execuţie	igienică
•	 structură	compactă	pentru	instalare	orizontală	sau	

verticală
•	 randament	înalt	al	schimbului	de	căldură	faţă	de	

schimbătoarele	de	căldură	lamelare
•	 dispozitive	de	etanşare	a	arborelui	cu	etanşări	

mecanice	simple	sau	duble
•	 suprafaţă	schimb	de	căldură:	0,28	–1	m2	pe	

unitate	(gradaţie)

MuNCHER	SB

•	 max.	204	°C,	max.	1.000.000	mPas
•	 capacitate	aproximativă	până	la	max.	9	m3/h	per	

unitate,	în	funcţie	de	temperatură
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Service AxFlow: pentru 
funcţionarea continuă a utilajului
Proiectarea, execuția, instalarea şi asamblarea şi 
ulterior  întreţinerea şi repararea corespunzătoare, 
rapidă şi corectă a sistemelor de pompare conform 
celor mai actuale necesităţi şi cerinţe ale clienţilor, 
constituie baza tehnologiilor şi liniilor de fabricaţie 
eficiente şi fiabile.

Aceste	servicii	sunt	oferite	de	AxFlow	direct	la	
locul	instalării,	pe	teritoriul	uzinei	sau	în	service-uri	
autorizate,	la	solicitarea	clientului,	bazându-se	pe	
experienţa	sa	îndelungată,	în	colaborare	strânsă	cu	
renumiţi	producători	de	pompe.

oferim	clienţilor	avantajele	soluţiilor	de	service	
garantate,	planificate	şi	economice,	prin	care	se	poate	
evita	defectarea	neaşteptată	a	echipamentelor.	toţi	
tehnicienii	de	service	şi	inginerii	contractanţi	AxFlow	
participă	la	instruiri	regulate	în	cadrul	seminariilor	
de	produs	organizate	de	grupul	AxFlow	sau	direct	în	
unităţile	de	producţie	ale	furnizorilor.

oferta	noastră	de	service	este	cuprinzătoare,	
activităţile	sunt	planificate	conform	cerinţelor	concrete	
ale	clientului,	în	mod	personalizat,	de	la	instalarea	
pompelor	sau	sistemelor	şi	punerea	lor	în	funcţiune,	
trecând	prin	verificările	preventive,	reparaţiile	în	
perioada	de	garanţie	şi	post-garanţie	şi	până	la	
planificarea	costurilor	de	exploatare.

Consiliere Proiectarea sistemelor 

de pompare

Furnizare de piese 

de schimb, logistică
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ştim	foarte	bine	că	orice	oprire	şi	pauză	în	funcţionare	
este	costisitoare,	din	acest	motiv	oferim	tuturor	
clienţilor	furnizarea	pieselor	de	schimb	în	termen	de	24	
sau	48	de	ore.*

Depozitul	nostru	central	din	olanda	aprovizionează	
eficient	toate	cele	21	de	reprezentanţe	comerciale	
AxFlow.

Piese de schimb în două zile? 
Cu AxFlow este posibil!

*) Valabil pentru 95% din piesele de schimb uzuale.

Întreţinere TMK Asigurarea calităţii şi 

controlul funcţionării
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