S 01.05.2019 je postalo podjetje Vip Tehnika d.o.o. del grupacije AxFlow. S tem dnem se je razširil
tudi prodajni in servisni program. Za črpalke v tej prilogi tako zagotavlja Vip tehnika d.o.o. prodajo in
servis na področju Slovenije. Storitve bodo na nivoju storitev, ki smo jih do sedaj zagotavljali za
centrifugalne črpalke.
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Program AxFlow
Tlačne membranske črpalke
Warren Rupp –
Sandpiper črpalke –
primerne za abrazivne
medije.

Waukesha Cherry-Burrell
obodne batne črpalke
Waukesha Cherry-Burell –
krožne in vrtilne črpalke še posebej za
uporabo v živilski industriji, ustrezne
tudi za uporabo drugod.

Masterflex in realAx
peristaltične črpalke
Masterflex in realAx –
za vsesplošno industrijsko uporabo.

Ekscentričnopolžne črpalke
NOV Mono Pumps Ltd. –
velika raznolikost modelov za abrazivne,
visokoviskozne medije in za uporabno
trdnih delcev/snovi. Primerne tudi
za uporabo v živilski industriji.

Micropump zobniške črpalke
Micropump –
magnetsko spojene, zobniške črpalke z
malim vgradnimi dimenzijami za
uporabo v dozirni in OEM industriji.

SPX APV in
Waukesha Cherry-Burrell
toplotni izmenjevalci
SPX APV in Waukesha Cherry-Burell –
toplotni izmenjevalci (votatorji) za hlajenje
ali segrevanje različnih medijev.

Boyser rotacijske črpalke
Boyser – vrtilne črpalke za
industrijsko uporabo (bati z
elastomeri).

Bran+Luebbe dozirne
črpalke in dozirni sistemi
Bran+Luebbe – eden izmed najbolj
slavnih proizvajalcev membranskih
dozirnih črpalk, številnih variant doziranja
in kompletnih dozirnih sistemov.

Kompletni sistemi & specialni
dodatki
vse iz ene roke.
Izdelava sistemov na zahtevo
uporabnika.

Črpalke na motorni pogon s
hermetičnim tesnilom
Hermag – uporaba v kemični in
petrokemični industriji, oljni in plinski
industriji kot tudi za obdelavo nevarnih
in strupenih tekočin.

nonstop® je naše zagotovilo in obljuba za visokokvalitetne storitve na področju kvalitete naših produktov, oskbe in Know-How koncepta. AxFlow je evropski
vodilni ponudnik črpalk in know-how-črpalk za procesno industrijo. Naš cilj je obdržati ta renome in se še v prihodnje truditi za zadovoljstvo naših strank in zmeraj
ponujati le najboljše.

