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1980
Est. in Sweden

Siden 1980 har vi, med basis i vores passion for kvalitet og teknisk viden, 
udviklet et stadigt større program af pumper og beslægtet udstyr, til en lang 
række industrier og opgaver.

Over årene, har virksomheden udviklet sig til den globale Tapflo Group, med 
egne selskaber og  autoriserede distributører, i næsten hver en region, verden 
rundt.

En ting har dog ikke forandret sig, siden opstarten tilbage i 1980 – vi er stadig 
en familievirksomhed. 

Vores løsninger konstrueres og produceres i Europa, og distribueres globalt, 
med henblik på altid lokalt, at kunne levere den bedst mulige service og 
tekniske løsning.

Vores kerneværdier: engagement, kvalitet og simplicitet, afspejles i både 
vores produkter og forretningsmetoder.

Tapflo´s værdier

Engagement  
Vi er anderledes end vores konkurrenter, ved vores evige stræben efter at overgå vores kunders forventninger, 
vores hastighed og vores fleksibilitet. Vores kultur er baseret på fællesskab, enthusiasme og integritet. Vi er 
placeret verden over, men vi deler de samme værdier, og gensidige respekt. Vi er engagerede.

Kvalitet
Vi forstår at vores kvalitet, aldrig er stærkere end det svageste led i kæden. Deri ligger grunden til, at vi 
fokuserer på selv den mindste detalje. Vi deler en fælles passion, for løbende at finde mere effektive metoder, 
som medfører at vi kan levere stadigt stigende værdi til vores kunder. Som producent, har vi kontrol over 
den komplette proces, både vedrørende produkter og den måde vi agerer på internt. Det er derfor, at vi kan 
levere den højeste kvalitet, i vores segment. 

Simplicitet 
Vi har et udtryk ”Simplicitet er kunsten”, forstået således, at vi altid arbejder på at finde enkle løsninger, på 
enhver opgave vi står overfor. Ved at opretholde denne simplicitet, kan vi fokusere på det essentielle, som 
for eksempel at konstruere pumper med meget få enkeltkomponenter. For os er det nøglen til succes; en 
vedvarende stræben efter at simplificere det komplekse. 

Vores virksomhedskultur, er beskrevet i ”Our Values”.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015

Kvalitet
Hos Tapflo, er vi fokuserede på kvalitet, i hver en lille detalje. Som resultat af dette, lever vores produktions- 
og produktstandarder op til et bredt udvalg af globale certificerings- og kvalitetsstandarder. Vores 
produktionsproces er certificeret i henhold til ISO 9001:2015, som en bekræftelse på at vores processer er 
korrekte, effektive, kundefokuserede og under kontinuerlig forbedring.

Hvis kravet er hurtig og fleksibel service, kombineret med produkter af høj kvalitet, leveret worldwide 
– så vælg Tapflo.

Vi begyndte vores rejse i den lille svenske vestkystby, Kungälv, tilbage I 1980. Virksomheden var et 
familieforetagende, med en klar ambition om, en dag, at blive en ledende global pumpeproducent.
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Klar til brug, let og stærk ramme
Montering med blot to clamps

Sikkerhedskontakt 
Stopper automatisk og straks mixeren, når 
den ikke er monteret. Kan kun genstartes 
når den er genmonteret, og da alene ved 
hjælp af startknappen

Mange propel- og 
materialekonfigurationer
Kan løse en lang række applikationer

Omrøring i palletanke (IBC) har aldrig tidligere været så 
enkelt og pålideligt. Vores mixerløsninger inkluderer 
alt hvad der kræves, for at opstarte øjeblikkelig 
omrøring.

Vi står klar til at konfigurere den rette løsning på jeres 
opgave.

komplette løsninger for alle standardbeholdere!

enkle, effektive og sikre mixerløsninger
IBC palletanke og tromler, anvendes overalt i industrien. Det er en nem og billig måde, at opbevare en lang 
række produkter på. Mange af disse produkter har dog behov for omrøring, før brug i den efterfølgende 
proces.

Vi tilbyder enkle, robuste og sikre mixere til løsning af disse opgaver.  

De er alle konstrueret til langvarigt industrielt brug, og med omrøring direkte i IBC palletanke og tønder.

Konstruktion & Fordele
Robust konstruktion 
Stabil drift med minimale omkostninger

Sikkerhedskontakt 
Sikkerhed for driftspersonale – mixeren 
stoppes straks, hvis den løftes fra tanken, 
under drift

Økonomisk løsning målrettet 
palletanke, tromler og andre beholdere 
Intet behov for kostbare ”skræddersyede” 
tanke

Elektrisk eller luftdrevet
Kan anvendes i alle miljøer

Industrielle Mixere

kan leveres med 

Mange konfigurationer
Kan leveres nøjagtigt passende til den 
aktuelle opgave

Standard mixere leveres fra lager I 
Europa
Meget korte leveringstider

ATEX certificering
Mulig anvendelse ved en lang række 
produkter og industrier

IBC Mixere

Konstruktion & Fordele
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Hovedkomponenter

  Elmotor
- for lavviskøse medier (op til 100 cP)
- mild til medium omrøring
- standard hastighed på 1.400 omdr./min.
- 1 eller 3-faset

  Pneumatisk (trykluft) motor
- for både lav- og højviskøse medier
- leveres med luftventil til regulering af hastigheden

 Gearkasse – elektrisk eller trykluftmotor
- for højviskøse medier (op til 15.000 cP)
- medium til kraftig omrøring
- standard hastighed på 236 omdr./min.
- 1 eller 3-faset samt trykluft

Elektriske komponenter
For enkel og øjeblikkeligt drift.
- overlastbeskyttelse af motor
- START/STOP kontakt
- 16A stik

Foldepropel
Foldes automatisk sammen, når den skal ind  
i IBC palletanken.
Anvendes med gearmotorer, ved omrøring af 
højviskøse medier.

Fast propel
Anvendes med elektriske eller trykluftdrevne 
motorer, ved omrøring af lavviskøse medier.

Kicker propel (lavt niveau)
Løsningen for medier med højt tørstofindhold 
som sedimenterer, eller omrøring med lavt 
væskeniveau i tanken. 

Drivenheder:
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Væskeindløb (option)
En nem løsning når der skal indblandes 
supplerende væsker under omrøring.

Viskositet cP Model Omrøring Drivenhed Omdr./min. Propel Propel
1 - 100 HBC-037 Mild - Medium Motor 1400 Fast 23 kg
1 - 100 HBC-075 Kraftig Motor 1400 Fast 25 kg
1 - 250

LBC-037
Kraftig

Gearmotor 236 Folde 30 kg
250 - 1.000 Mild - Medium
500 - 2.000

LBC-075
Kraftig

Gearmotor 236 Folde 32 kg
2.000 - 5.000 Mild - Medium
2.500 - 5.000

LBC-150
Kraftig

Gearmotor 236 Folde 38 kg
5.000 - 15.000 Mild - Medium

Sikkerhedskontakt
Forhindrer mixeren i at køre, når den ikke er 
korrekt monteret på IBC palletanken.

Truckramme (option)
Mixeren kan flyttes og monteres/
demonteres med en gaffeltruck.

Pulvertragt (option)
Er kravet at der skal indblandes pulver under 
omrøringen, er pulvertragten den enkle løsning.

Løfteøje
Hurtig og nem montering.

Valg af mixer
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Pneumixeren er en kombination af den kendte 
trykluftdrevne Tapflo membranpumpe og en mixer, 
og gør det muligt at pumpe og mixe med samme 
udstyr. Skiftet mellem pumpning og mixning er 
enkel, og kan foretages manuelt eller via et eksternt 
kontrolpanel.

Pneumixeren konfigureres afhængigt af ønskede 
pumpekapacitet, tryk, materialer og tankstørrelse.

Tøndemixere
elektriske & trykluftdrevne

En tøndemixer er en kompakt løsning, der muliggør 
omrøring direkte i tønder (tromler). Den monteres 
direkte på tønden via et dedikeret låg. Den kan nemt 
flyttes, fra tønde til tønde.

Mixeren kan også vægmonteres, placeres over 
tønden, og sænkes ned i tønden når der skal omrøres.

Konstruktion & Fordele

Pneumixer

Mixefunktion

2-i-1: pumping & omrøring

Pumpefunktion

Passer til de typiske anvendte tønder 
(f.eks 200 l)
Anvendes til omrøring af en lang række 
typiske produkter, direkte i tønderne de 
leveres i

Dedikeret mixer/tøndelåg, clamp 
eller vægmontering
Fleksibilitet i den daglige anvendelse.

Kompakt og let 
Nem at flytte mellem forskellige lokationer 
og opgaver

Pumpe- & mixeløsning 
En enkelt enhed, løser begge opgaver, 
effektivt og økonomisk

Manuel- eller fjernbetjening 
Nem betjening ud fra den enkelte brugers 
ønsker og krav

Mange konfigurationsmuligheder
Kan tilpasses langt de fleste produkter

Konstruktion & Fordele
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Hovedkomponenter

Hylde til placering af pose eller 
spand.

Mixe- & Pumpeenhed

Tapflo's mixe- & pumpeenheder gør opløsning og viderepumpning nem. Løsningen kan anvendes ved en lang 
række opgaver, f.eks. ved opløsning af gødning og pulvere. Enheden er modulopbygget, og kan konfigureres 
til de eksakte behov.

Transportabel mixestation for IBC palletanke Stationær mixestation for IBC palletanke

øjeblikkelig opløsning og pumpning

Mixestationer

Tank på 1.000 l med 
fyldeanslutning.

Lokalt kontrolkabinet med 
lysindikation.

Centrifugalpumpe sørger for 
hurtig transfer af blandingen.

Udløbsslange med  
dyse og ventil.

Integreret IBC mixer giver  
en effektiv omrøring.

Luge giver nem mulighed for 
at tilføre gødning eller pulvere, 
mens der omrøres.



8

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

Tapflo products and services are available worldwide.

www.tapflo.dk
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 | 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 | SWEDEN | 

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

Australia
Tapflo Oceania (Pty) Ltd.
Tel: +61 1800303633
sales@tapflo.com.au 
 

Austria
Tapflo GmbH
Tel: +43 73227292910
sales@tapflo.at  

Baltic States
Tapflo SIA
Tel: +371 67472205 
sales@tapflo.lv

Belarus
Tapflo LLC
Tel: +375 173934609
sales@tapflo.by  

Belgium
Tapflo Benelux B.V.
Tel: +31 (0)850074300
info@tapflo.nl

Bulgaria
Tapflo EOOD
Tel: +359 (0)29741854
office@tapflo.bg 

Canada
Tapflo Canada
Tel: +1 5148135754
canada@tapflo.com

China
Tapflo (Wuxi) Pumps Co. Ltd.
Tel: +86 51082417072
sales@tapflo.cn 

Croatia
Tapflo d.o.o.
Tel: +385 914884666
sales@tapflo.hr

Czech Republic  
Tapflo s.r.o.
Tel: +420 513033924
tapflo@tapflo.cz

Denmark
Tapflo Danmark ApS
Tel: +45 36454600
info@tapflo.dk

France
Sarl Tapflo France
Tel: +33188788240
info@tapflo.fr

Hungary
Tapflo Kft.
Tel: +36 30148 8551
office@tapflo.hu

India
Tapflo Fluid Handling India Pvt Ltd.
Tel: +91 2065000215
ac@tapflo.in 

Ireland
Tapflo Ireland Ltd.
Tel: +353 12011911
info@tapflo.ie 
 

Italy
Tapflo Italia S.r.l.
Tel: +39 0362306528
info@tapfloitalia.com

Japan
Tapflo Japan K.K.
Tel:  +81 362403510
tapflojp@tapflo.co.jp

Kazakhstan
Tapflo LLP
Tel: +7 7273278347
sales@tapflo.kz

Netherlands
Tapflo Benelux B.V.
Tel: +31 (0)850074300
info@tapflo.nl

Poland
Tapflo Sp. z o.o.
Tel: +48 585304212
info@tapflo.pl

Romania
S.C. Tapflo Rom. S.r.l.
Tel: +40 213451255
sales@tapflo.ro

Russia
Tapflo Company LLP
Tel: +7 4952321828
sales@tapflo.com.ru

Serbia
Tapflo d.o.o.
Tel: +381 21445808
sales@tapflo.rs

Slovakia
Tapflo s.r.o.
Tel: +421 911137883
tapflo@tapflo.sk

Slovenia
Tapflo d.o.o.
Tel: +386 68613474
sales@tapflo.hr

Spain
Tapflo Ibérica S.L.
Tel: +34 918093182
avives@tapfloiberica.es

South Africa
Tapflo (Pty) Ltd.
Tel: +27 317015255
sales@tapflo.co.za

Sweden
Tapflo AB 
Tel: +46 (0)30314050 
info@tapflo.com 

Turkey
Tapflo Makina Ltd.
Tel: +90 2164673311
sales@tapflo.com.tr

Ukraine
Tapflo LLC
Tel: +380 442226844
sales@tapflo.ua

Uzbekistan
Tapflo Uzbekistan
Tel: +998 712370940
sales@tapflo.uz

United Kingdom
Tapflo (UK) Ltd.
Tel: +44 2380252325
sales@tapflopumps.co.uk

Tapflo Group Companies

Pre m
ium

qualityofSwedenPremiumqu
ali

ty
of

Sw
ed

en

Premium quality of Sweden

If your country is not listed 
please visit 
www.tapflo.com/en/contact

Sverige

TAPFLO AB

Filaregatan 4 
S-442 34 Kungälv 
Sverige
Tel: +46 303 63390 
Fax: +46 303 19916

Danmark & Norge

TAPFLO DANMARK APS

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


