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AxFlow AB        Ostmästargränd 12       120 40 Årsta
  08-602 22 00         www.axflow.se        kundservice@axflow.se  

 fluidity.nonstop® är vårt löfte och vår strävan att erbjuda service, 
produktkvalitet, prestanda och expertkunskap på en hittills oöverträffad 
nivå. Baserat på unik spetskunskap är vi Europas ledande leverantör av 
pumpar för processindustrin, en position vi tänker behålla genom att 
arbeta konsekvent och kontinuerligt med att ge dig det bästa.

För mer information, www.axflow.se

Vi väljer rätt pump för din 

livsmedelsprocess

Det här är några av våra 
leverantörer: 

Kontakta oss redan idag!



RÄTT PUMP FÖR JOBBET 
Det handlar om att ha hela processen i 

fokus. Vi anpassar våra lösningar efter våra

kunders specifika behov. Vår filosofi är enkel

1 Exakt dosering
AxFlow Systems designar och 
tillverkar ett stort urval av  
kompletta doseringssystem. 

2 Mervärde
Vi tillverkar även alla 
nödvändiga ramar, tankar, 
rörledningar och andra 
rostfria stålkomponenter för 
att skapa ett komplett system. 

3 Systemkontroll
En korrekt och tillförlitlig kontroll av alla 
systemkomponenter är nyckeln till optimal 
styrning av hela systemet, liksom din 
produktionsprocess. Vi designar och
tillverkar alla typer av avancerade 
kontrollskåp. 

4 Mix och omrörning
AxFlow Systems designar och 
tillverkar allt från färdigmonterade 
blandningssystem till state-of-the-art 
färgblandningsenheter. 

5 Skräddarsydda lösningar
Sist men inte minst, designar
och tillverkar vi även alla typer 
av skräddarsydda lösningar för 
ditt ändamål.  

KOMPLETTA SYSTEMLÖSNINGAR FÖR DIN LIVSMEDELSPROCESS

och framgångsrik: Att välja den bästa 

pumpen för uppgiften, från de allra bästa 

tillverkarna. Här finner du ett urval av 

AxFlows produkter för livsmedelsprocessen:

Vingrotorpump 
från Waukesha

Centrifugalpump
från Waukesha

Excenterskruvpump
från Nov MONO

Livsmedelsindustrin möter idag allt tuffare utmaningar för att producera 
hög kvalitet till allt lägre kostnader, följa allt hårdare regleringar och 

hälsokrav och att utveckla nya spännande produkter för en krävande 
marknad.

Vår kunskap om pumpar och vätskehantering kan hjälpa Dig att 
sänka Dina kostnader och skapa konkurrensfördelar. Vi har 

specialanpassade pumpar av olika pumptyper för hygieniska applikationer med 
EHEDG-certifikat och andra relevanta godkännanden.
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Lobrotorpump 
från Waukesha


