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Statorer
Rotorer
Reservdelar

Wotex Elastomer- und Pumpentechnik GmbH
kännetecknas framför allt av en högkvalitativ och högklassig produktionsprocess. Vi garanterar
inte bara hög en standard på vår produktion, utan också snabb och tillförlitlig leverans av våra
produkter.
Våra tjänster i korthet
•

•
•
•

Tillverkning och handel med statorer från alla vanliga, branschledande pumptillverkare:
Allweiler - Armatec - Bellinpumpe - Bornemann - CMO - Inoxpa - KSB - Meixner Gülletechnik
- Meyer-Lohne - Netzsch - Nova Rotors - Delasco - PCM - PF Pumpen - Joehstadt - Seepex Wangen, liksom många andra välrenommerade pumptillverkare
Försäljning av excentriska skruvpumpar med tillhörande reservdelar
Produktanpassad pumputrustning
Specialutformning av gjutna gummidelar (t.ex som pumpfoder som slitageskydd)

Våra produkter: förstklassiga, högkvalitativa och Made in Germany
Våra produkter i OEM-kvalitet ger dig ett omfattande professionellt utbud till oslagbara priser.
Artikelnumren är identiska. Vi kan också hantera individuella önskemål som speciell gravyr och
färg.

och i följande fastämnen:
• PTFE virginal, PTFE+25% glasfiber, PA, PE,
POM, gråjärn
Rotorer distribuerar vi i följande material:
• Rostfritt stål 1.4571, verktygsstål 1.2436
• på begäran erbjuder vi förutom förkromning också rotorer i andra material

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

Vidare har vi också ett omfattande utbud av
följande:
Kopplingsstänger, drivaxlar, tätningar, bussningar och bultar, skarvhylsor, manschetter och
reservdelar i olika utföranden och material.
Dra nytta av våra många års kompetens! Prata med oss, vi hjälper dig gärna.

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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Statorer tillverkas i följande elastomerer:
• NBR, EPDM, SBLBM, CB, CSM, HNBR, Silikon, FKM
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Rotorer
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Wotex Elastomer- und Pumpentechnik GmbH
De statorer vi tillverkar i Tyskland sätter standaren för din kvalitet. Se själv!

Vad som skiljer oss från andra:
Snabb
•
•
•

Produktion och försäljning på ett och samma ställe
Korta tjänstevägar
Direkt kontaktperson

Flexibel
•
•

Individuell utformning enligt dina önskemål
Möjligt med snabba produktförändringar enligt dina önskemål

Vi hittar lösningar till dina problem
•
•

Oberoende tillverkare för olika välkända statorleverantörer
Ett team med mångårig erfarenhet

Omfattande lagersortiment av reservdelar till excentriska skruvpumpar
Snabba leveranser av rotorer, kopplingsstänger, bussningar, etc.
Detaljerad rådgivning
Ingen krav på minsta beställningsmängd
90 procent av statorerna är leveransklara inom 24 timmar

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

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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