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Wotex Elastomer- und Pumpentechnik GmbH
wyróżnia się przede wszystkim doskonałym jakościowo procesem produkcji. Zapewniamy przy
tym nie tylko najwyższe standardy naszych procesów produkcyjnych, ale także szybką i niezawodną dostawę naszych wyrobów.
Przegląd oferowanych usług
• Produkcja i sprzedaż statorów do pomp wszystkich znanych i wiodących producentów:
Allweiler - Armatec - Bellinpumpe - Bornemann - CMO - Inoxpa - KSB - Meixner Gülletechnik Meyer-Lohne - Netzsch - Nova Rotors - Delasco - PCM - PF Pumpen - Joehstadt - Seepex - Wangen – oraz wielu innych znakomitych producentów pomp
• Dystrybucja jednowirnikowych pomp śrubowych oraz części zamiennych
• Dopasowane do produktów wyposażenie pomp
• Specjalne wersje formowanych wyrobów gumowych (np. do wykładania pomp w celu ochrony przed zużyciem)

Cechy naszych produktów: doskonałe, najwyższej jakości i Made in Germany
Nasza bogata i profesjonalna oferta obejmuje produkty o jakości wyposażenia fabrycznego w bezkonkurencyjnych cenach. Numery artykułów są identyczne. Ponadto istnieje możliwość uwzględnienia indywidualnych zamówień np. specjalnych grawerów czy powłok lakierniczych.

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

konane z innych materiałów lub wykonujemy ich chromowanie
Nasza oferta obejmuje również:
Drążki sprzęgające, wały napędowe, uszczelnienia pierścieniem ślizgowym, panewki i trzpienie, tuleje przegubowe, manszety i wiele
innych części zamiennych w różnych wersjach
i z różnych materiałów.
Skorzystaj z naszej wieloletniej wiedzy! Porozmawiaj z nami, z przyjemnością pomożemy.

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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Statory są produkowane przy użyciu następujących elastomerów:
• NBR, EPDM, SBLBM, CB, CSM, HNBR, silikon, FKM
i następujących materiałów stałych:
• PTFE dziewicze, PTFE + 25% włókna szklanego, PA, PE, POM, żeliwo szare
Dystrybuowane przez nas wirniki wykonywane są z następujących materiałów:
• stal szlachetna 1.4571, stal narzędziowa 1.2436
• na życzenie oferujemy również wirniki wy-
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Wotex Elastomer- und Pumpentechnik GmbH
Produkowane przez nas w Niemczech statory wyznaczają nowe
standardy jakościowe. Przekonaj się sam!

Nasze zalety:
Bezpośredniość
•
•
•

Produkcja i sprzedaż z jednego źródła
Krótkie drogi służbowe
Bezpośrednie osoby kontaktowe

Elastyczność
•
•

Indywidualne projektowanie wedle życzeń klienta
Możliwość krótkoterminowych zmian produktów zgodnie z wymaganiami klienta

Znajdujemy rozwiązania dla Twoich problemów
•
•

Niezależny producent dla różnych znanych dostawców statorów
Zespół budowany przez wiele lat

Bogata oferta magazynowa części zamiennych do jednowirnikowych pomp śrubowych
Krótkie okresy dostaw wirników, drążków sprzęgających, panewek, itd.
Kompleksowe doradztwo
Brak minimalnej wielkości zamówienia
90% statorów gotowych do wysyłki w ciągu 24 godzin
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