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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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A bolygótárcsás szivattyúk forgó pozitív térfogat-
kiszorításos szivattyúk. 

A járókerék elsősorban egy bolygótárcsából áll, amely 
a szivattyúházban oszcillál, és a közeget a bemeneti 
nyílásból a kimeneti nyílásba továbbítja. 

A bolygótárcsás szivattyúk önfelszívók, szállítási 
irányuk megfordítható, képesek szilárd részecskéket 
tartalmazó közeget kezelni, rendkívül megbízhatók 
és hosszú élettartammal rendelkeznek köszönhetően 
az alacsony forgási sebességnek. 

Ezek a szivattyúk elérhetők 1 vagy 2 összehangolt 
bolygótárcsás kivitelben. Széles körű kivitelezési 
és testreszabási lehetőségek, valamint kiegészítők 
állnak rendelkezésre.

Bolygótárcsás Szivattyúk
Pozitív térfogat-kiszorításos szivattyúk

Jellemzők és Előnyök
Önfelszívó képesség kiegészítők 
nélkül
Alacsony forgási, működési 
sebesség
Megfordítható áramlás

Rugalmas tárcsa
Kompenzálja az alkatrészek kopását 
és az anyag hőtágulását, valamint 
lehetővé téve a szilárd részecskék 
kezelését.

Alacsony zajszint és alacsony 
vibráció

Magas hatásfok

Gyors adatok
Szállítási teljesítmény :  250 m3/h-ig   
Nyomás:    12 bar-ig
Szívó emelési magasság:  7-8 méter
Hőmérséklet:    280 oC-ig

Állandó térfogatáram, függetlenül 
a viszkozitás változásától
Egy szivattyú több különböző 
folyadékok kezelésére
Egyszerű mechanikus kialakítás:
Kompakt kialakítás és méretek, 
könnyű hozzáférést biztosít a 
karbantartáshoz
Kis százalékban tolerálják a 
folyadék levegő- és gáztartalmát is

Képes szárazon futni

Jó adagolási képesség
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Cellulóz-és papíripar, festékek
savas víz, izo-cianát, maró nátrium, iszap, különböző ipari folyadékok, 
keményítő, cellulóz, rost szuszpenziók, ragasztók, fűtőolajok, sűrítő 
adalékanyagok, ipari víz, lúgok, szennyvíz, zománcok, festékek, emulziók, mész 

Hajózás és hajóépítés

Élelmiszeripar, Gyógyszeripar
növényi és állati olajok, gyümölcslevek, paszták, jamek, szirupok, melasz, ál-
lati zsírok, lecitin, tejszín, alkoholok, likőrök, csokoládé, karamell, szószok és 
tészta, tejtermékek, borok

tartályhajó folyadékok szállítása, gázolaj, fenékvíz, iszap, tengervíz, szenny-
víz, szerviz folyadékok, víz és különböző maradványok

Széles körű alkalmazások

Petrolkémiai ipar
könnyű és nehéz szénhidrogének, kenőolajok, bitumen és kátrány, benzol és 
toluol, benzin, fenol, gázolaj, fűtőolaj, nyersolaj, finomítói termékek, olajok 
minden fajtája, használt, újrahasznosított olaj

Vegyipar
savak, tömény savak, oldószerek, kenőolajok, alifás és kénsavak, 
adalékanyagok, wax, glicerin, latex, poliolajok, ragasztók, lúgos oldatok, 
emulziók, szappanok, mosószerek, maró nátrium, oldószerek, folyékony kén, 
gumi szuszpenziók, paraffin, lágyítók, keményítők, olajos iszapok, polimerek, 
poliészter, gyanták 
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Bolygótárcsa (járókerék)
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POZÍCIÓ ÉS LEÍRÁS

Működési elv
A bolygótárcsa oszcilláló mozgása során érintkezik a 
szivattyúház belső kerületi felületével, vákuumot képezve 
a szívóoldalon, amely a folyadék beáramlását idézi elő 
a házban lévő kamrába, majd a folyadékot a kamrából a 
kimenő vezetékbe kényszeríti.

Részletesebben vizsgálva a szivattyú alkatrészeit és működési 
elvét, láthatjuk, hogy a tárcsa excentrikusan van rögzítve a 
szivattyú tengelyéhez és a forgását a lamella korlátozza. 
A tengely forgása közben a tárcsa oszcillál és érintkezik a 
szivattyúház belső kerületével, valamint a tengely excentrikus 
végével és a lamellával, ezáltal 2 különálló szivárgásmentes 
kamrát hozva létre.

A bemeneti csonk felőli kamra térfogata folyamatosan 
növekszik, létrehozva azt a vákuumot, amely lehetővé teszi a 
folyadék szívását a szivattyúba. A másik kamrában a térfogat 
folyamatosan csökken, emiatt a folyadék, közeg a kimeneti 
vezetékbe kényszerül.

A tengely fordulatszáma arányos a teljesítménnyel, illetve 
azonos mennyiségű folyadékot szállít 1-1 fordulaton (csak 
mérsékelt visszaszivárgás keletkezik a tárcsa érintkezési 
pontjain, de ez a veszteség stabil, ha a viszkozitás nem 
változik.)

Alkatrészek és részletek

Cellulóz-és papíripar, festékek

Membrán

Test 

Bolygótárcsa

Kimenő folyadékBejövő folyadék
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Kialakítás
A bolygótárcsás szivattyúkat moduláris kialakítással tervezték.

Ez a megoldás lehetővé teszi a részegységek, alkatrészek egyszerű karbantartási műveletekkel történő cseréjét, 
anélkül, hogy a szivattyút ki kellene szerelni a folyamatból.

A nagyobb kopásnak kitett alkatrészek cseréjéhez elég leszedni a burkolatot (általában csavarokkal van 
rögzítve), majd minden egyéb eszköz nélkül szét lehet szedni őket. A szivattyú karbantartása gazdaságos és 
kis állásidőt vesz igénybe. A pótalkatrész azonnal elérhető, így a szivattyú nagyon rövid idő alatt és alacsony 
költséggel felújítható.

Ezenfelül az M sorozat (egy bolygótárcsával) és a D sorozat (két bolygótárcsával) leggyakrabban cserélendő, 
elhasználandó alkatrészei azonosak, így azok egyaránt felhasználhatók mindkét sorozatban. 

Nagy megbízhatóság nehéz körülmények között / alacsony 
forgási sebesség
A bolygótárcsás szivattyúk alacsony szögsebességgel működnek és aránylag kevés mozgó alkatrésszel rendel-
keznek.  Ez garantálja a hosszú élettartamot és a nagy megbízhatóságot, ezáltal az üzemeltetésük is nagyon 
megbízható. Ezen felül a konstrukciójuk alapesetben nem tartalmaz semmilyen szelepet, dugattyút, mozgó 
tömítést (kivéve mechanikus tömítés) és egyéb gyenge, rizikós összetevőt.

Ez a sajátosság lehetővé teszi a bolygótárcsás szivattyúk használatát rendkívül nehéz körülmények és nagyon 
magas viszkozitású anyagok esetén is.

Magas hatásfok
A bolygótárcsás szivattyúk magasabb hatásfokkal rendelkeznek különösen az egyszerű felépítésüknek 
köszönhetően.

   Csak 2 támaszra van szükségük, alacsony szögsebességgel működnek, csak gördülő súrlódás van 
(nincs csúszó súrlódás), a nyomások kiegyensúlyozottak. 

   A volumetrikus hatásfok ηv nagyon magas (lásd a lenti ábrát), általában 75 % és 90 % között van a 
teljes működési tartományban.

   Ezt a magas hatásfokot a precíz megmunkálási tűrésnek, hosszú évek tapasztalatának, a bevált 
tervezésnek, a széles körben tesztelt alkatrészeknek, az egyes alkatrészek alapos tanulmányozásának, 
az alkatrészek túlméretezésének, a rugalmas részek alapos pontos méretezésének köszönhetően 
sikerült elérni.

   Egy max. 8 bar üzemi nyomású szivattyú esetén a teljes hatásfok (η) maximuma 4-5 bar közötti 
nyomástartományban van, és 60 % vagy magasabb lehet (szintén függ a szivattyú méretétől) 

Ez az előny, különösen a D szériájú szivattyúknál (kettős bolygótárcsás kialakítás) az installált, befektetett ener-
gia jobb felhasználását és kisebb energia fogyasztását jelenti összehasonlítva más azonos teljesítményű szi-
vattyúkkal.
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M sorozat

Az M sorozatú szivattyú bolygótárcsája forgó-
oszcilláló mozgása közben vákuum képződik, 
beszívja a folyadékot a szivattyú belsejébe, mialatt 
a kamrában már jelenlevő közeget, folyadékot a 
kimeneti vezetékbe tolja.

Ezen különleges tulajdonságai miatt a bolygótárcsás 
szivattyúkat ajánljuk alacsony, közepes, magas és 
nagyon magas viszkozitású közegek szállítására még 
mérsékelt szárazanyag-tartalom mellett is.

ideális közepes, magas és nagyon magas viszkozitású közegek szállítására, melyek kis 
mennyiségben szuszpendált szilárd részecskéket is tartalmaznak.

Jellemzők és Előnyök
Önfelszívó képesség 
kiegészítők nélkül

Rugalmas tárcsa

Maximum nyomás: 8 bar [ 116 PSI ] - opció 12 bar [ 174 PSI ] vagy 20 bar [ 290 PSI ] 

Áramlási teljesítmény: 0,3 - 100 m3/h -ig [1.3 - 440 GPM-ig] 

Szállított közeg viszkozitása: 200.000 cSt -ig (közepestől nagyon magasig) 

Viszkozitás: 1.000.000 cSt-ig

Vezeték névleges mérete DN: 25 - 150 -ig 

Forgási sebesség: 500 rpm -ig 

Hőmérsékleti tartomány: -20 / +280 °C [ -4 / 536 °F ]

Képes szilárd részecskék és szennyezett 
folyadékok szállítására: Igen

Agresszív folyadékok kezelése: Igen

Pulzáció: Igen

Adagolási képesség: Jó

Karimás csatlakozások: UNI PN10; ANSI 150; DIN PN 16

Csapágy típusok: Csapágyak + Perselyek 

Tömítéstípusok: 
mechanikus tömítések; DIN 24960 szabványos mechanikus tömítések; tömszelencés tömítések; Cartridge 
típusú tömítések; dupla mechanikus tömítések; dupla viton radiális tömítések; API PLAN szerinti öblített 

tömítések; MAG Magnetic Drive; JOHN CRANE tömítések kérésre

Műszaki adatok

Alacsony működési sebesség

Két irányú szállítás lehetőség 
állandó, változatlan kapacitással
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D sorozat 
ideális közepes és magas viszkozitású közegek szállítására, és a csővezetékben lévő sze-
lepek és egyéb szerelvények kímélésére tervezték.
Ezek a két tárcsával ellátott szivattyúk lehetővé teszik 
a csővezetékek, szelepek, szerelvények csökkentett 
méretét, miközben fenntartják a nagy áramlási 
sebességet: köszönhetően a két bolygótárcsa 
szinkronizálásának, folyamatos áramlást biztosítanak, 
elkerülve a vibrációt és a rezgéseket.

A villanymotoros hajtómű általában közvetlenül 
kapcsolódik a szivattyúhoz.

A D sorozatú szivattyú bolygótárcsája forgó-oszcilláló 
mozgása közben vákuum képződik, beszívja a 
folyadékot a szivattyú belsejébe, mialatt a kamrában 
már jelenlevő közeget, folyadékot a kimeneti 
vezetékbe tolja.

Ezen különleges tulajdonságai miatt a bolygótárcsás 
szivattyúkat ajánljuk alacsony, közepes, magas és 
nagyon magas viszkozitású közegek szállítására még 
mérsékelt szárazanyag-tartalom mellett is.

Önfelszívó képesség 
kiegészítők nélkül

Rugalmas tárcsa

Maximum nyomás: 8 bar [116 PSI] – opció 12 bar [ 174 PSI ] vagy 20 bar [ 290 PSI ] 

Áramlási teljesítmény: 20 - 250 m3/h -ig [88 - 1100 GPM -ig] 

Szállított közeg viszkozitása: 200.000 cSt -ig (közepestől nagyon magasig) 

Vezeték névleges mérete DN:  100 - 200 -ig 

Forgási sebesség: 500 rpm -ig

Hőmérsékleti tartomány: -20 / +280 °C [ -4 / 536 °F ]

Képes szilárd részecskéket tartalmazó 
közeg és szennyezett folyadékok 
szállítására: 

Igen

Agresszív folyadékok kezelése: Igen

Pulzáció: Nagyon alacsony 

Adagolási képesség: Jó

Karimás csatlakozások: UNI PN10; ANSI 150; DIN PN 16

Csapágytípusok: csapágyak olaj fürdőben, teknőben

Tömítéstípusok: mechanikus tömítések; dupla viton radiális tömítések; tömítések egyéb típusai elérhetők a dupla tárcsás 
“DN” szériához

Műszaki adatok

Alacsony működési sebesség

Két irányú szállítás lehetőség 
állandó, változatlan kapacitással

Jellemzők és Előnyök 
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DN-CN-MN  sorozat
széles körben alkalmazhatók a különleges igényű területeken
Ezeket az egy vagy két bolygótárcsával rendelkező 
szivattyúkat külső csapágyak és speciális technikai és 
szabadalmaztatott újítások jellemzik, annak érdekében, 
hogy jobban teljesítsenek azokon a területeken, ahol 
speciális installációs követelmények vannak.

Nagyon magas viszkozitású, kis mennyiségű 
szuszpendált szilárd részecskét tartalmazó közegek 
szállítására használhatók.

Általában a DN-CN-MN sorozatú szivattyúk 
villanymotorral vannak ellátva vagy változó sebességű 
hajtómű is párosítható egységes szerelvényként.

A DN-CN -MN szériás szivattyú bolygótárcsája 
forgó-oszcilláló mozgása közben vákuum képződik, 
beszívja a folyadékot a szivattyú belsejébe, mialatt a 
szivattyúházban már jelenlévő folyadékot a kimeneti 
vezetékbe tolja.    

Ezen különleges tulajdonságai miatt a bolygótárcsás 
szivattyúkat ajánljuk alacsony, közepes, magas és 
nagyon magas viszkozitású folyadékok szállítására, 
még mérsékelt szárazanyag-tartalom mellett is.

Maximum nyomás: 8 bar [116 PSI] – lehetséges 12 bar [174 PSI] vagy 20 bar [290 PSI] 

Áramlási teljesítmény: 0 - 90 m3/h -ig [0 - 396 GPM -ig] 

Szállított közeg viszkozitása: 200.000 cSt -ig (közepestől nagyon magasig) 

Vezeték névleges mérete DN: 65 - 125 -ig 

Forgási sebesség: 500 rpm -ig 

Hőmérsékleti tartomány: -20 / +280 °C [ -4 / 536 °F ]

Képesség szilárd részecskéket tartal-
mazó és szennyezett közeg szállítására: Igen

Agresszív folyadékok kezelése: Igen

Pulzáció csak a DN szériánál: nagyon alacsony 

Adagolási képesség: Jó

Karimás csatlakozások: UNI PN10; ANSI 150; DIN PN 16

Csapágy típusok: speciális és szabályos kivitelek; DN széria esetén csapágyak olajteknőben, fürdőben

Tömítéstípusok: 
mechanikus tömítések; DIN 24960-nak megfelelő mechanikus tömítések; tömszelence tömítések; Cart-
ridge típusú tömítések; Dupla mechanikus tömítések; dupla viton radiális tömítések; API PLAN öblített 

tömítések; kérésre JOHN CRANE tömítések; MAG Magnetic Drive, speciális tömítés kivitelek

Műszaki adatok

Önfelszívó képesség 
kiegészítők nélkül

Rugalmas tárcsa

Alacsony működési sebesség

Két irányú szállítás lehetőség 
állandó, változatlan kapacitással

Jellemzők és Előnyök
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TURBIK széria 
ideális közepes és magas viszkozitású közegek szállítására és csővezetékkel, szelepekkel 
szerelvényekkel stb. való használatra tervezték.
A Turbik szériás szivattyú bolygótárcsája forgó-
oszcilláló mozgása közben vákuum képződik, 
beszívja a folyadékot a szivattyú belsejébe, mialatt a 
szivattyúházban már jelenlévő folyadékot a kimeneti 
vezetékbe tolja. 

Ezen különleges tulajdonságai miatt a bolygótárcsás 
szivattyúkat ajánljuk alacsony, közepes, magas és 
nagyon magas viszkozitású folyadékok szállítására, 
még mérsékelt szárazanyag-tartalom mellett is.

Önfelszívó képesség 
kiegészítők nélkül

Rugalmas tárcsa

Maximum nyomás: 4 bar [58 PSI]

Áramlási teljesítmény: 3 m3/h -ig (13 GPM-ig)

Szállított közeg viszkozitása: 3.000 cSt -ig (közepestől magasig) 

Vezeték névleges mérete DN: Szívó NPS 11/2”; Nyomó NPS 1” 

Forgási sebesség: 950 rpm -ig

Hőmérsékleti tartomány: 0 / +100 °C [ 32 / 212 °F ]

Képes szilárd részecskék és szennyezett 
folyadékok kezelésére: Igen

Agresszív folyadékok szállítása: Igen

Pulzálás: Igen

Adagolási képesség: Jó

Csatlakozások: standard: menetes csatlakozás GAS; elérhetők NPT-F és BSPP menetes csatlakozások

Csapágy típusok: Csapágyak + perselyek

Műszaki adatok

Alacsony működési sebesség

Két irányú szállítás lehetőség 
állandó, változatlan kapacitással

Jellemzők és Előnyök
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TURBIK széria 

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 8551 

Tapflo Hungary is part of the international Swedish Tapflo Group

Szeged


