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Statoren
Rotoren
Reserveonderdelen

Wotex Elastomer- und Pumpentechnik GmbH
wordt met name gekenmerkt door een kwalitatief perfect productieproces. Wij staan niet alleen
garant voor het hoogwaardige niveau van onze productielijnen, maar ook voor de snelle en betrouwbare levering van onze producten.
Ons aanbod in het kort
•

•
•
•

Productie van en handel met statoren van alle gangbare, vooraanstaande pompenfabrikanten:
Allweiler - Armatec - Bellinpumpe - Bornemann - CMO - Inoxpa - KSB - Meixner Gülletechnik
- Meyer-Lohne - Netzsch - Nova Rotors - Delasco - PCM - PF Pumpen - Joehstadt - Seepex Wangen, en nog vele andere pompenfabrikanten van naam
Distributeur van excentrische schroefpompen en de bijbehorende onderdelen
Volledige revisie en modernisatie van pompen, aangepast aan de toepassing
Speciale vervaardiging van rubberen onderdelen (bijv. voor het van binnen bekleden van pompen als bescherming tegen slijtage)

Onze producten: professioneel, kwalitatief hoogwaardig en Made in Germany
Wij vervaardigen voor u met onze producten van officiële merkkwaliteit een omvangrijk en professioneel aanbod voor onnavolgbaar lage prijzen. De artikelnummers zijn gelijk.
Ook aan individuele wensen, zoals bijv. speciale gravures of laklagen kan worden voldaan.

Wotex Elastomerund Pumpentechnik GmbH
Ronnenberger Str. 27
D-30989 Gehrden

Verder hebben we een uitgebreid assortiment:
Koppelstangen, aandrijfassen, glijringafdichtingen, bussen en bouten, scharnierhulzen,
manchetten en alle andere reserveonderdelen
in verschillende uitvoeringen en materialen.
Profiteer van onze jarenlange expertise! Praat
met ons, we helpen u graag.

Tel.: +49(0)5108/92364-0
Fax: +49(0)5108/92364-29
Email: info@wotex-elastomer.de
Internet: www.wotex-elastomer.de
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Onze statoren worden van de volgende elastomeren gemaakt:
• NBR, EPDM, SBLBM, CB, CSM, HNBR, silicone, FKM
en van de volgende vaste stoffen:
• PTFE virginal, PTFE+25% glasvezel, PA, PE,
POM, grijs gietijzer
De door ons verkochte rotoren bestaan uit
de volgende materialen:
• RVS 1.4571, gereedschapsstaal 1.2436
• op aanvraag bieden wij ook rotoren van andere materialen aan of verchromen we ze
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Wotex Elastomer- und Pumpentechnik GmbH
Onze door ons in Duitsland geproduceerde statoren zijn toonaangevend voor uw kwaliteit.
Neem de proef op de som!

Wij maken het verschil:
Direct
•
•
•

Productie en verkoop vanuit één bedrijf
Korte aanspreeklijnen
Directe contactpersonen

Flexibel
•
•

Individuele vormgeving naar uw wensen
Productwijzigingen op korte termijn zijn bespreekbaar

Wij vinden oplossingen voor uw probleem
•
•

Onafhankelijke fabrikant voor diverse prestigieuze aanbieders van statoren
Op elkaar ingespeeld team

Omvangrijk assortiment reserveonderdelen voor excentrische schroefpompen op voorraad
Snelle levering van rotoren, koppelstangen, bussen etc.
Uitgebreid deskundig advies
Geen minimumbestellingen
90% van de statoren zijn binnen 24 uur klaar voor verzending
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