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Tapflo értékek

Elkötelezettség
Már 40 éve vagyunk jelen az iparba. Abban különbözünk versenytársainktól, hogy hajlandóak vagyunk 
meghallgatni és a lehető legnagyobb mértékben kielégíteni ügyfeleink igényeit és elvárásait, valamint 
gyorsan és rugalmasan dolgozni. Vállalatunk kultúrája az összetartozáson, a szakma iránti lelkesedésen 
és integritás szellemén alapul. A világ minden tájáról származunk, de ugyanazokat az értékeket osztjuk  
és kölcsönösen tiszteljük egymást. Szívből, lélekből dolgozunk és elkötelezettek vagyunk munkánk iránt. 

Minőség 
Tudjuk, hogy a munkánk minősége, soha nem lehet jobb, mint a leggyengébb láncszem minősége, ezért 
összpontosítunk minden apró részletre. Közös szenvedélyünk, hogy folyamatosan keressük a hatékonyabb 
és eredményesebb módszereket az ügyfeleink számára az értékteremtés érdekében. Gyártóként 
ellenőrizzük a teljes folyamatot mind termékeink, mind belső működésünk szempontjából. Ezért gyártjuk 
szegmensünkben a legmagasabb minőségű szivattyúkat.

Egyszerűség 
Van egy mondásunk, miszerint: „Az egyszerűség művészet”, ami azt jelenti, hogy mindenre próbálunk 
letisztult és egyszerű megoldásokat találni. Így összpontosíthatunk az alapvető fontosságú kérdésekre, mint 
például az egyszerű, kevés alkotóelemmel rendelkező szivattyúk tervezése. Számunkra ez a siker kulcsa; 
igyekszünk egyszerűsíteni azt, ami bonyolult.

Vállalati kultúránk foglalja magába a cég értékeit.

Büszkék vagyunk arra, hogy a megalapítás óta rengeteg szenvedélyt 
és tudást adunk a szivattyúipar számára, miközben prémium termékek 
széles skáláját szállítjuk különböző ipari ágazatokba.

A társaság globális Tapflo Group lett, amelynek irodái és forgalmazói  
a világ szinte minden régiójában megtalálhatóak.

Egy dolog mégsem változott – még mindig családi vállalkozás vagyunk.

Termékeinket Európában tervezzük és gyártjuk, és világszerte  
forgalmazzuk, hogy ügyfeleink számára a legjobb szolgáltatást  
és folyamatos  megoldást  kínálhassuk  különféle  alkalmazásokhoz.

Vállalatunk értékei; elkötelezettség, minőség és egyszerűség - tükröződik 
mind a termék-, mind az üzleti megközelítésben.

Minőség-elkötelezettség
A Tapflo-nál elkötelezettek vagyunk a minőség iránt. Ennek eredményeként gyártási szabványaink, valamint 
a termékek minősége megfelelnek a különféle, világszerte elismert tanúsítási és minőség-ellenőrzési 
szabványoknak. A Tapflo gyártási folyamata az ISO 9001: 2015 tanúsítvánnyal rendelkezik, igazolva, hogy 
folyamataink megfelelőek, hatékonyak, ügyfél-központúak és folyamatosan fejleszthetők.

A gyors és rugalmas szolgáltatás, valamint az egész világon könnyen elérhető kiváló minőségű 
termékekért, válassza a Tapflo-t.

Cégünket 1980-ban alapítottuk Svéd nyugati partvidék kis városában, Kungälv-ben, mint családi 
vállalkozást, azzal a szándékkal, hogy egy nap a szivattyúpiac globális szereplője legyen.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015

1980
Est. in Sweden
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FMH - nagy nyomás - EHEDG & 3A kompatibilis - testreszabható verzió
LMH - nagy kapacitás - szabványos higiénikus változat
LMHi300 - nagynyomású és nagy kapacitású (hibrid változat) 
Minden szivattyú testreszabható egy adott 
alkalmazáshoz, amely lehetővé teszi az ügyfél 
optimális kiszolgálását. Számos csavarprofil és több 
rendelkezésre álló anyag lehetővé teszi az egyes 
alkalmazásokhoz történő kiválasztást.

Egy pár orsó, amely értintésmentesen biztosítja az 
állandó pulzálásmentes áramlást, nagy szívóerővel és 
nagyon alacsony NPSH szükséglettel.

Higiénikus kétorsós 
csavarszivattyú
Rotációs, pozitív térfogat-kiszorításos szivattyúk, külső csapágyházzal

Jellemzők és Előnyök
2 az 1-ben elv
Köszönhetően a széles forgási sebesség tartománynak a szivattyú képes a viszkózus terméket 
szivattyúzni, illetve ellátni a CIP tisztítást is, azaz nincs szükség külső centrifugális szivattyúra és 
installációra. Forgási sebesség tartomány 100 és 3000 ford / perc között.

Legjobb működési elv a leghosszabb élettartammal és kevesebb karbantartással
Az orsók érintésmentesen forognak a szivattyúházban. A kopás minimálisra csökkentett, a koptató 
és nem kenő folyadékokkal, ideértve az oldott gázt / levegőt tartalmazó alkalmazásokat is.

Higiéniai előírások 
A szivattyúk megfelelnek az EHEDG és 3-A előírásoknak.

Egy szivattyú sok üzemi körülményhez - nagy rugalmasság
Az FMH és LMH szivattyúk megfelelnek számos üzemi körülménynek, széles fordulatszám-
tartományuknak köszönhetően. Lehetőség van különböző kapacitások és nyomástartományok 
létrehozására a viszkozitás és hőmérséklet széles tartományában.

A végtermék maximális minőségének megőrzése
A szivattyú működési elvének köszönhetően a terméket nagyon gyengéden és finoman 
szállítja, szinte pulzálás- és nyírásmentesen.

Maximális tisztíthatóság (CIP) és sterilizálás (SIP)
A CIP és a SIP szivattyúk szerelés nélkül tisztíthatók. A kétorsós szivattyúk CIP folyadék 
szivattyúként is használhatók. Ennek előnye, hogy nincs szükség egy másik, kizárólag CIP-nek 
szánt szivattyúra (és az esetleges ehhez szükséges tartozékokra).

Általános adatok
Teljesítmény:    180 m3/óra    
Max. nyomáskülönbség:  16 bar
Fordulat:    max. 3000 ford / perc
Közeg hőmérséklet:  -20 oC  | + 140 oC 
Viszkozitás:    1 000 000 cSt-ig
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Működési elv

Az orsópár a szivattyúházban forog, különálló kamrákat 
hozva létre, és a csavarok menetirányának megfelelően 
haladva nyomja a bent rekedt folyadékot.

Az áramlási sebesség kimagaslóan egyenletes és 
pulzációmentes, mivel a szivattyúzott folyadék axiálisan 
áramlik (nem kerületi irányban, mint általában a rotációs 
szivattyúknál)

Ennek eredménye a kitöltött térfogat kíméletes mozgása 
turbulensmentes körülmények között, így ideális a nyírásra 
érzékeny folyadékok vagy a könnyen emulgeálható 
folyadékok kezeléséhez.

Élelmiszeripar
olajok és zsírok, levesek, szószok és pépek, öntetek, ketchup, mustár, 
majonéz, hab, méz, saláták, húsok, kolbászhús, halpástétom, desszertek, 
lekvárok, gyümölcslevek, koncentrátumok, borok

Tejipar és édesség

Gyógyszeripar
alapanyagok, testápolók és kozmetikumok, biopharma

joghurt, kvarkok, krém, vaj, puding, desszertek, koncentrátumok, olvasztott 
sajt, homogenizált tej, csokoládé, folyékony cukor, tejszín, nyers keverékek, 
töltelékek

Széles körű alkalmazások

Az FMH-LMH sorozat portfóliója szinte minden alkalmazáshoz kínál megoldást.
Optimális megoldásokat kínálunk ügyfeleink speciális kérésére is.
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Kialakítás

Az FMH & LMH kétorsós szivattyúk egyáramúak és önfelszívóak.
Két egymással nem érintkező, egymáshoz illeszkedő orsó és a szivattyúház zárt kamrákat képez, amelyek a 
folyadékot a forgásiránynak megfelelően folyamatosan a szivattyú kimeneti csonkja felé mozgatják. 

Anyag és felületkezelés
   A szivattyú nedvesített részeit (a termék által) 

élelmiszerrel való érintkezéshez tervezték, és 
savmentes acél 316L minőségűek

   A felület érdessége kisebb, mint 0,8 µm Ra, 
alapkivitelben

   FDA-kompatibilis elasztomerek

Méretezett orsók
Mindegyik szivattyú több orsóhosszúsággal 
és egyszeres- vagy kétszeres profillal kapható, 
a legjobb teljesítmény eléréséhez, minden 
egyedi igényhez, valamint  szilárd anyag 
tartalmú folyadék kezeléshez.

Testreszabott csatlakozás
   A leggyakoribb DIN higiénikus 

csatlakozás a standard kivitel
   Egyéb csatlakozások, például: 

Tri-clamp, SMS, BS kérésre rendel-
kezésre állnak

Háromrészes tervezés
A szivattyúház 3 részből áll, amely 
könnyedén lehetővé teszi a kézi tisztítást, 
ellenőrzést és karbantartást.

Optimalizált csapágyegység
   Csapágyház tervezésénél figyelembe vették, hogy fontos a finom 

rezgések csillapítása és nagyobb mennyiségű kenőolaj befogadása,  
a jobb hűtés érdekében

   Speciálisan tervezett csapágyak, amelyek alkalmasak a nagy 
nyomások kezelésére és a kétirányú működésre

   Szinkronizáló fogaskerekek a 2 orsó szinkronizálásához,  
azaz érintkezés nélküli működéshez

   Csapágyház SS 316 vagy öntöttvas anyagból kapható,  
rozsdamentes vagy költséghatékonyabb megoldásokhoz

   Zárt tengelykapcsoló-változat a legtöbb szivattyúméretnél
   Monoblokk szerelési változat, motor kimenő tengellyel opcionális

Testreszabott lábelrendezés
   Szintszabályozó lábak, 

rezgéscsillapító, a legtöbb 
szivattyúméretnél 
alapértelmezett, jobb 
tisztíthatóságot biztosítanak a 
szivattyú körül

   Rögzített láb lehetséges a 
rozsdamentes acél alaplemezhez

Higiénikus mechanikus tömítések
   Egyszeres, egyszeres öblítéssel, dupla
   Puha és kemény csúszógyűrűk állnak rendelkezésre
   Moduláris felépítés, a mechanikus tömítés utólagos kivitelének 

változtatására. akár egyszeresről kétszeresre
   Higiénikus kialakítás, holtterek nélkül (nincs termékfelhalmozódás)
   Gyors és egyszerű karbantartás

OPCIÓK:
   Fűtőpalást
   Ikerorsós adagoló rendszer
   Egyéb opciók
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Típus A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

FMH50 180 242 91 163 100 217 202 119 18 3,5 6 270 151,5 197 163 40 12 28

FMH100 222 316 99 217 179 317 247 179 22 3,5 6 445 200 250 192 50 18 34

FMH200 289 380 128 262 205 386 320 225 35 8 10 440 250 300 259 70 20 45

Szivattyú modell FMH 50 FMH 100 FMH 200

Teljesítmény: akár 12 m3/h-ig
53 gpm

akár 22 m3/h-ig 
88 gpm

akár 30 m3/h-ig
132 gpm

Nyomáskülönbség: 16 bar-ig | 232 psi

Max. forgási 
sebesség: 3000 ford / perc-ig

Közeg 
hőmérséklete: -20 / +140 °C | -4 / 284 °F  (160°C | 320°F olajhűtővel)

Viszkozitás: 1.000.000 cSt-ig

Bemenet / kimenet: 11/2” | 11/2” 2” | 2” 3” | 21/2”

Műszaki adatok

Szivattyú modell LMH 50 LMH 100 LMH 200 LMH300i

Teljesítmény: akár 16 m3/h-ig 
70 gpm

akár 32 m3/h-ig
141 gpm

akár 72 m3/h-ig
317 gpm

akár 180 m3/h-ig 
793 gpm

Nyomáskülönbség: 6 bar-ig | 87 psi 16 bar-ig
232 psi

Max. forgási 
sebesség: 3000 ford / perc-ig 2600 ford / 

perc-ig 2200 ford / perc-ig

Közeg 
hőmérséklete: -20 / +140 °C | -4 / 284 °F  (160°C | 320°F olajhűtővel)

Viszkozitás: 1.000.000 cSt-ig

Bemenet / kimenet: 11/2” | 11/2” 2” | 2” 3” | 21/2” 4” | 4” 

Méretrajz
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Wyposażenie dodatkowe

Tapflo ajánlat
Térfogat-kiszorításos szivattyúk 

Centrifugális szivattyúk

Membránszivattyúk

Adagolószivattyúk Tömlős szivattyúk

Szűrők FT

Fogaskerék szivattyúkSzinuszos szivattyúk
Forgódugattyús 

szivattyúk

Excentrikus 
csigaszivattyúk

Centrifugális szivattyúk 
CT & CTX 

Kiegészítők

Egyedi konstrukciók magas színvonalon

Homogenizátorok Higiénikus szelepekKocsik

Az egyedi tervezés célja, hogy a szabványos 
megoldásokat a nem szabványos igényekhez igazítsa az 
ipari folyamatokban. Ezt gyakran a standard termékek 
kis módosításával érjük el, és így alkalmazhatóvá válik a 
specifikus folyamatigényekre.

Centrifugális szivattyúk 
alkalmazása

Ipari centrifugális 
szivattyúk

Hordó és laboratóriumi 
szivattyúk Oldalcsatornás szivattyúk

Önfelszívó centrifugális 
szivattyúk CTS 

Higiénikus csigaszivattyúk

Függőleges szivattyúk 

Frekvenciaszabályozók

 Mágneses meghajtású 
szivattyúk  CTM 

Függőleges centrifugális 
szivattyúk CTV 

Műanyag centrifugális 
szivattyúk  CTP

STEINLE szűrőprés 
szivattyúk

Csúszólapátos szivattyúk



Tapflo is represented worldwide by own Tapflo Group Companies and carefully selected distributors assuring highest  
Tapflo service quality for our customers’ convenience. 

Tapflo products and services are available in 75 countries on 6 continents.

www.tapflo.hu
Tapflo® is a registered trademark of Tapflo AB. All rights reserved.

Information in this document is subject to change without notice. Reproduction in any manner without written permission of Tapflo Group is forbidden.  
Tapflo Group reserves the right to make changes in product design, or detail, and to discontinue any product or material without notice.

AUSTRALIA  | AUSTRIA | AZERBAIJAN | BAHRAIN | BELARUS | BELGIUM | BOSNIA | BRAZIL | BULGARIA | CANADA | CHILE | CHINA | COLOMBIA | CROATIA | 

CZECH REPUBLIC | DENMARK | ECUADOR | EGYPT | ESTONIA | FINLAND | FRANCE | GREECE | GEORGIA | GERMANY | HONG-KONG | HUNGARY | 

ICELAND | INDIA | INDONESIA | IRAN | IRELAND | ISRAEL | ITALY | JAPAN | JORDAN | KAZAKHSTAN | KUWAIT | LATVIA | LIBYA  |  LITHUANIA | MACEDONIA | 

MALAYSIA | MEXICO | MONTENEGRO | MOROCCO | NETHERLANDS | NEW ZEALAND | NORWAY | POLAND | PORTUGAL | PHILIPPINES | QATAR  | 

ROMANIA | RUSSIA | SAUDI ARABIA | SERBIA | SINGAPORE | SLOVAKIA | SLOVENIA | SOUTH AFRICA | SOUTH KOREA | SPAIN | SUDAN | SWEDEN | 

SWITZERLAND | SYRIA | TAIWAN | THAILAND | TURKEY | UKRAINE | UNITED ARAB EMIRATES | UNITED KINGDOM | USA | UZBEKISTAN | VIETNAM 

Tapflo Hungary

TAPFLO kft.

mail: office@tapflo.hu 
www.tapflo.hu

Back Bernát utca 8 | 6728 Szeged

Tel: +36 30 148 8556 

Tapflo Hungary is part of the international Swedish Tapflo Group

Szeged


