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     Viden om produkter og applikationer.

     Kvalitet i konstruktion, fremstilling og opgavebehandling.

     Enkelhed som sikrer nem vedligehold og lave driftsomkostninger.

Kundetilpassede løsninger
Vi leverer ikke alene pumper, men også komplette 
systemer, hvori indgår pumper og andet udstyr. Det kan 
f.eks være pumpevogne, mixerenheder, skid´s, aseptiske 
pumpeslanger, pumpestyringer og sikkerhedssystemer.

Lager
Fra vores Nordiske hovedlager i Kungälv, Sverige, 
afsender vi dagligt udstyr og reservedele.  De �este 
forsendelser afgår samme dag, som ordren er indgået.

Uddannelse
Korrekt installation og brug, er afgørende for at 
opnå problemfri og økonomisk drift. Vi tilbyder 
kundetilpassede uddannelser, målrettet jeres behov og 
de forskellige udstyrstyper. Dette kan foregå 
on-site, eller på de forskellige Tap�o Group lokationer.

Service & vedligehold
Professionel service, er en integreret funktion i vores 
ageren overfor dig, som bruger af Tap�o udstyr. Vi kan 
tilbyde telefonisk support, service on-site og service på 
vores værksted eller hos servicepartnere. Vi kan også 
tilbyde serviceaftaler, på �ere af vores produkter.

1980
Est. in Sweden

All about your �ow
Tap�o Danmark , et medlem i svenske Tap�o Group, har siden 1996 
leveret pumper og beslægtet udstyr, ud fra enkle og ufravigelige 
kerneværdier:

Som en producent af pumper og beslægtet udstyr, er vi i stand til at tilbyde kundetilpassede løsninger. 

Denne frihed kombinerer vi med mange års viden om vores kunders krav og tekniske forslag. Denne viden 
indgår i den løbende udvikling af vores produkter, så vi kan tilbyde jer løsninger baseret på hverdagens 
udfordringer, i netop jeres branche.



Pharma - Fødevarer - Kosmetik

MEMBRANPUMPER

Trykluftdrevne tætningsløse pumper 
for håndtering af produkter som 
skal behandles skånsomt, som 
indeholder større partikler og hvor 
sugeevnen er afgørende. Pumper 
både væske og pulver.
Materialer:  Syrefast 316L
Kapacitet: max. 51 m3/t
Tryk: max. 8 bar

CENTRIFUGALPUMPER

Bredt program for pumpning af lav- 
og medium viskøse produkter, med 
opfyldelse af alle sanitære/aseptiske 
krav. Mange optioner, gør det muligt 
at tilpasse pumperne nøjagtigt til 
den aktuelle opgave. Visse modeller 
anvendes til CIP og CIP-retur 
applikationer (Selvansugende).
Materialer: Støbejern, Rustfrit 304 
 eller Syrefast 316L
Kapacitet: max. 270 m3/t
Tryk: max. 11 bar

LOBEPUMPER

Pumpning af medium- og 
højviskøse følsomme produkter, 
med minimal produktbeskadigelse. 
Frontmonterede tætningsløsninger, 
og et bredt udvalg af rotorer. Ingen 

Materialer:  Syrefast 316L/Rustfrit 304
Kapacitet: max. 52 m3/t
Tryk: max. 11 bar

DREJESTEMPELPUMPER

Robust pumpe, til et væld af 
produkter med lav til høj viskositet. 
Frontmonterede tætninger, ingen 

”Dead zones” og service med 
pumpen in-situ. Mulighed for 
renovering til ”som ny” standard, 
gentagne gange, med fornyelse af 
fabriksgarantien.
Materialer: Syrefast 316/Rustfrit 304/17-4ph
Kapacitet: max. 100 m3/t
Tryk: max. 34.5 bar

SKRUEPUMPER

Pulsationsfri pumpning af følsomme 
produkter, samt CIP – med én og 
samme pumpe. Pumper produkter 
med op til 60% luftlommer. 
Selvansugende og med mange 
optioner.
Materialer:  Syrefast 316/Rustfrit 304
Kapacitet: max. 270 m3/t
Tryk: max. 20 bar

PULVERMIXERE

ingredienser, uden grænse for 
batchstørrelse. Specielle løsninger 
til bryggerierne, i form af det unikke 

”Dry Hop´s” system, med integreret 
CIP-funktion.
Materialer:  Syrefast 316/Rustfrit 304



Industri - Infrastruktur - Marine

MEMBRANPUMPER 

Trykluftdrevne tætningsløse pumper 
for væsker som er aggressive, 
slidende, med partikler eller med 
varierende viskositeter. Enkel at 
anvende, tåler tørkørsel og stopper 
når den pumper mod en lukket ventil, 
uden at pumpen tager skade. Findes 
også i sanitær- og pharmaudførsel.
Materialer: PE, PTFE, ALU, 
 støbejern og Syrefast 316L
Kapacitet: max. 51 m3/t
Tryk: max. 8 bar (16 bar med booster)

MAGNETKOBLEDE 
CENTRIFUGALPUMPER

Magnetkoblede tætningsløse 
centrifugalpumper, for rene 
aggressive væsker. Anvendes typisk 
hvor miljøskadelige og farlige væsker 
ikke må sive ud ved en akseltætning, 
eller hvor væsken er kostbar og 
risikoen for spild derfor ikke kan 
accepteres.
Materialer: PP, PVDF og Syrefast AISI 316L
Kapacitet: max. 60 m3/t
Tryk: max. 9 barC

CENTRIFUGALPUMPER

Pumper med mekaniske aksel 
tætninger, i metal eller plast, for 
rene væsker såsom olie, vand og 
kemikalier. Finder også anvendelse 
ved pumpning af partikelfyldte og 
medium viskøse medier, som f.eks. 

selvansugende udførsel. 
Materialer: PP, PE, PVDF, PTFE, HMPE, 
 støbejern og Syrefast 316L
Kapacitet: max. 5.000 m3/t
Tryk: max. 7 bar

VERTIKALPUMPER

Tætningsløse pumper, som kan 
monteres med pumpehovedet 
neddykket eller med hele pumpen 
tørtopstillet, ved siden af tank eller 
sump. Anvendes ofte ved slidende 
og aggressive væsker. Tåler tørkørsel.
Materialer: PP, PE, PVDF, PTFE, HMPE, bronze,   
 støbejern og Syrefast 316L
Kapacitet: max. 300 m3/t
Tryk: max. 9 bar

FADPUMPER

tømning af tromler, tønder og 
palletanke. Kompakte mål og lav 
vægt, gør dem enkle og sikre at 
håndtere. Kraftige motorer med 
variabel pumpekapacitet.
Materialer:  PP, PVDF, ALU og Syrefast 316L
Kapacitet: max. 200 l/min
Tryk: max. 1.4 bar

SLANGEPUMPER

Til læsning, losning, dosering og 
transport af viskøse medier, ofte med 

skånsom pumpning og mulighed 
for pumpning i begge retninger. 
Kan levere høje pumpetryk og tåler 
tørkørsel.
Materialer: Støbejern/ALU, NR, NBR, EPDM, 
 FKM m.m.
Kapacitet: max. 150 m3/t
Tryk: max. 15 bar



SELVRENSENDE

Unikke professionelle entreprenør- 
og beredskabspumper, med 

Pumper det relativt rene vand, men 
efterlader sten, grene, plast og andet 

minimal slitage på slanger, ventiler 
og udstyr ”downstream”.
Materialer: Støbejern, 
 Rustfrit 304 eller Syrefast 316L
Kapacitet: max. 1.000 l/min
Tryk: max. 84 mVs

MARINEPUMPER

materialer, og med mulighed 
for DNV, GL og ABS. Horisontale 
og selvansugende versioner, der 

opgaver, f.eksk bilge og sludge. Bredt 

og motortyper. 
Materialer: Hastelloy C, Alloy 20, Syrefast 316L,  
 
Kapacitet: max. 784 m3/t
Tryk: max. 12 bar

FERSKVANDSANLÆG – RO

Modulopbyggede kompakte anlæg, 

moduler. Sliddele placereret så 
servicering er nem at foretage. 
Mange optioner: UV sterilisering, 
CIP, Ph-regulering, automatisering, 

Materialer:  Plast, Syrefast 316, Duplex
Kapacitet: max. 500 m3/dag

FILTERPRESSEPUMPER

Trykluftdrevne selvregulerende 
pumper, konstrueret for anvendelse 

højviskøst og stærkt slidende slam. 
Robust konstruktion med kun få 
sliddele.
Materialer:  Stål og PP
Kapacitet: 0 - 18 m3/t
Tryk: 0 - 16 bar

SELVRENSENDE FILTRE

og uorganiske medier. Robust 
opbygning, der kan leveres med 
integreret pumpe. Selvrensende 

med tørtopstillede pumper, med 
risiko for indtag af skadelige 
fremmedlegemer.
Materialer: Støbejern, PP, PVDF, Duplex, 
 Rustfrit 304 eller Syrefast 316L

Langsomtgående CE-godkendte 
omrørere til palletanke. Mulighed 
for hastighedsregulering, propeller 
tilpasset den konkrete opgave, 
truckramme m.m. Statiske mixere, for 
in-line blanding af 2 – 3 medier.
Materialer: Støbejern, PVC, PVDF, Duplex, 
 Rustfrit 304 eller Syrefast 316L
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Sverige

TAPFLO AB

Gennem vores netværk af datterselskaber og certi�cerede distributører, tilbyder vi jer den bedst mulige globale service. 

Filaregatan 4 
S-442 34 Kungälv 
Sverige
Tlf.: (0046) 46 303 63390 
Fax: (0046) 303 19916

Tap�ó s produkter og ydelser er repræsenterede i mere end 75 lande på 6 kontinenter.

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 | THE 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 DANMARK APS

Danmark & Norge

TAPFLO DANMARK APS

Nordsøen Forskerpark  
Willemoesvej 2  
9850 Hirtshals  
Danmark
Tlf.:  (0045) 3645 4600 
info@tap�o.dk


