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REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Nasze wartości 

Lokalnie oznacza na twoich warunkach

Tapflo jest globalnym dostawcą zapewniającym 
lokalne wsparcie. Niezależnie do tego gdzie znajduje 
się Twój biznes możesz liczyć na nasze wsparcie.

Dopasowanie produktu do potrzeb

Naszym nadrzędnym celem jest pomagać 
Klientom w znalezieniu najlepszego rozwiązania, 
które podniesie efektywność ich biznesu. Jeżeli 
to wymaga przeprojektowania standardowych 
rozwiązań, stanowi to dla nas wyzwanie nie 
problem.

Produkcja to rozwój

W takcie procesu wytwarzania produktów, 
praktycznie niemożliwym jest aby nie odkryć 
możliwości jego udoskonalenia. Pozwala to 
nam na oferowanie rozwiązań które są nawet 
bardziej dopasowane i efektywniejsze.

Długookresowe zaangażowanie jest kluczem 

Naszym celem jest ciągłe dostarczanie produktów 
premium dostosowanych do ewoluujących 
potrzeb naszych klientów. Relację z naszym 
Klientem traktujemy jako inwestycję długookresową.

Elastyczność jest podstawą dobrej obsługi

Jesteśmy przygotowani aby stawić czoła 
rzeczywistości, wiedząc że w praktyce oznacza 
to odpowiedzi na zapytania, ofertowanie 
rozwiązań i dostarczanie części zamiennych  
w minimalnym czasie.

1980
Est. in Sweden

All about your flow

O Tapflo

Potwierdzona jakość
W Tapflo wierzymy, że jakość jest jedną z najważniejszych wartości, zarówno dla naszych klientów jak  
i pracowników.  Efektem takiego podejścia jest fakt, że produkty Tapflo są zgodne z wieloma światowymi 
certyfikatami i instrukcjami jakości.
Wiele z naszych produktów spełnia wymagania dyrektywy EC ATEX dla urządzeń do zastosowania w 
potencjalnie niebezpiecznym środowisku. 
Aseptyczna seria jest certyfikowana na zgodność z  EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) 
natomiast farmaceutyczna seria ma aprobatę USP VI oraz EC 1935/2004.
Wszystkie produkty posiadają oznaczenie CE i do każdego produktu dołączana jest instrukcja obsługi. 
Proces produkcji Tapflo jest certyfikowany zgodnie z ISO 9001:2009. 

Tapflo jest liderem w produkcji pomp z ofertą szerokiej gamy produktów 
klasy premium do różnych aplikacji przemysłowych. Skupiamy się na 
dostarczaniu najlepszych rozwiązań do transferu cieczy i wsparciu na 
wszystkich etapach procesu.

Tapflo, będąc niezależną firmą rodzinną, jest jednocześnie największym europejskim producentem i 
globalnym dostawcą zasilanych sprężonym powietrzem pomp membranowych, pomp odśrodkowych i innych 
urządzeń przemysłowych. Firma powstała w Kungälv, w Szwecji w 1980r, i od momentu powstania skupia 
się na konstrukcji i produkcji pomp membranowych tworzywowych, metalowych i sanitarnych jak również 
całej gamy pomp odśrodkowych i urządzeń przemysłowych. Lata dynamicznego rozwoju doprowadzały do 
powstania Grupy Tapflo o zasięgu globalnym. Grupa Tapflo jest reprezentowana poprzez własne oddziały oraz 
przez niezależnych dystrybutorów w ponad 60 krajach na 6 kontynentach dlatego produkty i części zamienne 
są dostępne na całym świecie.
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Energysaver
Przeznaczone do mediów  
o niskiej lepkości. Wysoka  

sprawność cieplna.

Easyflow
Płyta stosowana do mediów  

zawierających włókna oraz miąższ.

Dura Flow
Płyta znajduje zastosowanie przy 
mediach o dużej lepkości. Zapro-
jektowana dla procesów ciągłych 

oraz długiego czasu pracy.
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ParaWeld
 

Tradycyjny Płyty spawane
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Model 2 4 6 8 12 24

Wysokość [mm] 1052 1052 1052 1052 1052 1484

Długość [mm] 1425 1857 2289 2721 3585 3585

Szerokość [mm] 391-787 607 607 607-787 715-1075 715-1075

Model 2 4 6 8 12 24

Pow. wymiany ciepła [m2] 6-25 28-33 41-50 55-97 105-218 210-436

Max. rozmiar przyłączy 
po stronie procesowej DN450 DN350 DN350 DN500 DN500 DN500

Materiał płyt Standard: 1.4404 (316L)
Opcjonalnie: 1.4571 (316Ti)/1.4301(304)/1.4539(904L)/2.4602(C22) i inne

Temperatura 
obliczeniowa

Zgodnie z PED 97/23 EC: -40°C do 350°C
Zgodnie z ASME VIII: -28°C do 350°C

Ciśnienie obliczeniowe Max. 40 bar włącznie z pełną próżnią

Wykonanie wg normy PED 97/23EG/EN 13445 ASME VIII, DIV.1

Rodzaje kołnierzy Kołnierze spawane EN 1092-1/ANSI B16.5 
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Zalety

 Kompaktowa konstrukcja

 Szeroki zakres temperatur

 Szeroki zakres ciśnień

 Ekonomiczny i wydajny 

Specyfikacja

Zastosowania Stosowane najczęściej w instalacjach grzewczych wody, 
centralnego ogrzewania, kotłów gazowych 
i systemów grzewczych na energię słoneczną

Opis Płytowy wymiennik ciepła bez uszczelek. Płyty łączone są 
lutem miedzianym

Materiał AISI 316L (oraz lutowina miedziana)

Temperatura -50 - 195° C

Ciśnienie 0 - 30 bar

Pow. wymiany ciepła Do 75 m2

Serwis Zdolny do czyszczenia w układzie CIP

Lutowany płytowy wymiennik ciepła –  ParaBrazed 
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Specyfikacja

Zastosowania Szeroko stosowane w przetwórstwie spożywczym
i napojów, do produkcji artykułów z miazgą, 
produktów wrażliwych na zmianę konsystencji oraz o 
wysokiej lepkości, np. soki z miazgą owocową, sosy i 
zupy, produkty mleczarskie jak mleko i jogurty, puree i 
koncentraty soków, desery

Opis Rurowe wymienniki ciepła z rurami karbowanymi  
i gładkimi. Dostępne typy obejmują: dwururowe, 
trójrurowe, poczwórne i wielorurowe

Materiał AISI 304L, AISI 316L, Duplex SAF 2205, SAF 2507

Temperatura -30° C - 300° C 

Ciśnienie 0 do 100 bar

Pow. wymiany ciepła Do 73 m2 w jednym module standardowym

Serwis Czyszczenie w obiegu CIP

Model APV ParaTube

Maksymalne ciśnienie 100 bar

Maksymalna temperatura 300° C

Średnica rur wewnętrznych 10 mm /18 mm

Długość rur 3m / 5,4m / 8m

Materiał rur AISI 316L, AISI 304L
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Specyfikacja

Zastosowanie Szeroko wykorzystywane do ogrzewania, chłodzenia, 
pasteryzowania i do odzysku ciepła w procesach 
wymagających przestrzegania higieny oraz procesach 
przemysłowych, w tym produkcji żywności i napojów, 
w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, produk-
cji oleju i gazu, w energetyce oraz w innych sektorach 
przemysłowych i przemyśle morskim

Opis Płytowe wymienniki ciepła zbudowane są z uszczeln-
ionych płyt zamocowanych w ramie. Konstrukcja za-
pewnia podwyższone współczynniki przenikania ciepła, 
zwartą budowę, wysoką sprawność oraz optymalną 
trwałość. Płyty wymiennika ParaFlow dostępne są  
z kanałami przepływowymi o różnych kształtach, aby 
jak najbardziej sprostać wymaganiom klienta

Materiał Płyty: AISI 316, AISI 304, Tytan i inne stopy
Uszczelki: NBR, EPDM, FKM i inne
Ramy: stal nierdzewna lub malowana stal węglowa

Temperatura Uszczelki gumowe:   -35 - 180° C 
Uszczelki grafitowe: -20 - 250° C

Ciśnienie 0 - 25 bar

Pow. wymiany ciepła Do 3,800 m2

Serwis Łatwa obsługa i serwis

Specyfikacja

Zastosowania Do przetwarzania produktów o niskiej lepkości. 
Gwarantuje wysoką sprawność termiczną przy niewielkich 
różnicach temperatur

Opis Płyta o wąskim kanale przepływowym i wielu punktach 
styku dla zapewnienia wysokiej sprawności termicznej

Materiał Płyty: AISI 316, AISI 304, Tytan i inne stopy
Uszczelki: NBR, EPDM, FKM i inne

Temperatura Uszczelki gumowe: -35 - 180° C
Uszczelki grafitowe: -20 - 250° C

Ciśnienie 25 bar

Pow. wymiany ciepła Do 3,800 m2

Serwis Zapewnia łatwą obsługę i serwis
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Specyfikacja

Zastosowania Do produktów o średniej lub dużej lepkości

Opis Płyta o szerokim kanale przepływowym i zredukowanej 
liczbie punktów styku dla zapewnienia łatwego przepływu 
produktów lepkich oraz produktów zawierających małe 
cząstki stałe

Materiał Płyty: AISI 316, AISI 304, Tytan i inne stopy 
Uszczelki: NBR, EPDM, FKM i inne

Temperatura -35 to 180° C

Ciśnienie 0 - 16 bar

Pow.  wymiany ciepła Do 1,800 m2

Serwis Zapewnia łatwą obsługę i serwis

Specyfikacja

Zastosowania Do produktów zawierających włókna lub miazgę, 
zapewniają możliwie najwyższy odzysk ciepła

Opis Płyta o szerokim kanale przepływowym i zredukowanej 
liczbie punktów styku, dla zapewnienia łatwego przepływu 
produktów lepkich oraz produktów zawierających włókna 
lub miazgę

Materiał Płyty: AISI 316, AISI 304, Tytan i inne stopy
Uszczelki: NBR, EPDM, FKM i inn

Temperatura -35 - 180° C

Ciśnienie 0 - 16 bar

Pow.  wymiany ciepła Do 300 m2

Serwis Zapewnia łatwą obsługę i serwis.  
Osady mogą być usuwane za pomocą CIP
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Specyfikacja

Zastosowania W sytuacjach, gdy niezbędne jest zapewnienie dodatkowe-
go zabezpieczenia płyty na wypadek jej miejscowej 
nieszczelności. Szerokie zastosowanie tam, gdzie higiena  
i bezpieczeństwo ma szczególne znaczenie

Opis Podwójna ściana złożona z dwóch warstw płyt, w celu 
dokładnego rozdzielenia cieczy roboczych

Materiał Płyty: AISI 316, Tytan i inne stopy
Uszczelki: NBR, EPDM, FKM i inne

Temperatura -35 - 180°C

Ciśnienie 0 - 16 bar

Pow. wymiany ciepła Do 400 m2

Serwis Zapewnia łatwą obsługę i serwis

Specyfikacja

Zastosowania Tam, gdzie niezbędne jest sprostanie wysokim standardom 
higienicznym, głównie w przemyśle mleczarskim  
i napojów

Opis Ramy ze stali nierdzewnej  lub platerowanej

Ciśnienie 0 - 25 bar 

Przyłącza 20 mm - 150 mm
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Specyfikacja

Zastosowania Tam, gdzie niezbędne jest sprostanie wysokim standardom 
higienicznym, oraz konieczne jest częste i łatwe otwieranie 
ramy bez  wyjmowania elementów składowych

Opis Ramy z platerowanej stali nierdzewnej. Aby ułatwić 
obsługę wymiennik wyposażono w układ sterujący PLC

Ciśnienie 0 - 13 bar 

Przyłącza 50 mm - 100 mm 

Specyfikacja

Zastosowania Urządzenia do ogrzewania, chłodzenia i odzyskiwania 
ciepła w sektorze przemysłu i energetyki, dla dowolnych 
czynników, w tym wody, wody morskiej, glikolu, kwasu, 
gazów, olejów, tłuszczów i detergentów

Opis Ramy przemysłowe z malowanej stali węglowej

Ciśnienie 0 - 25 bar

Przyłącza 20 mm - 500 mm
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Specyfikacja

Zastosowania Szeroko stosowane w pojedynczej i dwufazowej wymianie 
ciepła w chłodnictwie oraz w sektorze chemicznym, 
przemysłowym i petrochemicznym

Opis Płyty faliste spawane parami. Pary oddzielone uszczelkami 
(spawane pary po stronie cieczy procesowej, standardowa 
uszczelka po stronie cieczy serwisowej) 

Materiał Płyty: AISI 316, AISI 304, Tytan i inne stopy
Uszczelki: NBR, EPDM, FKM i inne

Temperatura Uszczelki gumowe: -45 - 250° C

Ciśnienie 0 - 35 bar

Pow. wymiany ciepła Do 1,800 m2

Serwis Strona spawana: czyszczenie w układzie CIP
Strona uszczelniana: łatwa obsługa i serwis

Specyfikacja

Zastosowanie Do ogrzewania, chłodzenia, skraplania i parowania. 
Zazwyczaj stosowany do pracy w wysokich temperaturach 
i wysokich ciśnieniach, np. w przemyśle energetycznym, 
chemicznym, petrochemicznym 
i cukrowniczym

Opis Spawany wymiennik ciepła bez uszczelek, 
charakteryzujący się wytrzymałą konstrukcją łącząca 
płyty z wytrzymałym korpusem. Konstrukcja elastyczna i 
asymetryczna dopuszcza w razie potrzeby skrajnie niski 
spadek ciśnienia. Może być całkowicie przystosowany do 
indywidualnych potrzeb

Materiał Płyty: AISI 316L, 316Ti, 304, 904L i inne
Korpus: AISI 316L

Temperatura - 40 - 350° C

Ciśnienie -1 - 40 bar

Pow. wymiany ciepła Do 1,800 m2

Serwis Pełna dostępność do czyszczenia i kontroli bez usuwania 
orurowania. Dalsze czyszczenie przez obieg płynów 
czyszczących (CIP)
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Oferta Tapflo
Pompy wyporowe

Pompy wirowe

Pompy membranowe

Pompy dozujące Pompy perystaltyczne Procesowe pompy dozujące

Filtry

Pompy zębatePompy z elastycznym wirnikiem Pompy krzywkowe

Pompy śrubowe

Pompy wirowe CT Pompy odśrodkowe procesowePompy ze sprzęgłem 
magnetycznym

Wyposażenie dodatkowe

Zaawansowane technologicznie projektowanie pod zamówienie

Homogenizatory ZaworyWymienniki

Projektowanie pod zamówienie ma na celu dostosowanie 
standardowych rozwiązań do niestandardowych potrzeb  
w ramach przemysłowych procesów wytwórczych. Jest ono 
realizowane poprzez wprowadzenie, często niewielkich zmian 
w produkcie standardowym w taki sposób, aby w konse-
kwencji stał się on aplikowalny do indywidualnych potrzeb 
procesu. 

Pompy pionowe

Wirowe pompy przemysłowe Pompy beczkowe z silnikiem 
elektrycznym

Pompy higienicznePompy samossące



Tapflo Biura Regionalne  

Gdańsk 
83-110 Tczew
ul. Czatkowska 4 b
tel. 601 343 450
tel. 601 343 448
fax 58 741 81 38
gdansk@tapflo.pl

Warszawa
ul. Płowiecka 105/107
04-501 Warszawa
tel. 22 811 04 19
tel/fax 22 811 01 81
tel. 601 662 359
tel. 601 662 362
tel. 609 060 658
warszawa@tapflo.pl

Bydgoszcz
tel/fax 58 532 47 67
tel. 607 720 181
bydgoszcz@tapflo.pl 

Wrocław
ul. Grunwaldzka 316
50-357 Wrocław
tel. 71 328 00 04
tel./fax 71 328 00 10 
tel. 601 662 358
tel. 601 703 489
wroclaw@tapflo.pl

Katowice
ul. Graniczna 29, pok. 121
40-017 Katowice
tel. 32 757 29 35
tel/fax 32 757 29 34
tel. 601 434 439
tel. 661 600 652
katowice@tapflo.pl

Poznań
ul. Romana Maya 1
61-371 Poznań
tel. 61 874 16 11
tel./fax 61 874 16 12
tel. 601 889 967
tel. 601 343 466
poznan@tapflo.pl

Rzeszów  
fax 17 717 30 14
tel. 607 720 143
rzeszow@tapflo.pl

Białystok
fax 85 674 32 34
tel. 609 854 249
bialystok@tapflo.pl

www.tapflo.pl

Gdańsk

Bydgoszcz

Poznań

Wrocław

Katowice Rzeszów

Tczew

Białystok

Warszawa

Firma Tapflo jest reprezentowana na całym świecie przez oddziały zagraniczne, w ramach Grupy Tapflo, oraz poprzez starannie dobranych 
dystrybutorów zewnętrznych zapewniając najwyższą jakość usług dla wygody naszych Klientów. Posiadana i ciągle rozwijana wiedza  
i doświadczenie pozwala na dostarczanie zaawansowanych rozwiązań inżynieryjnych dla najbardziej wymagających Klientów.

Polska

TAPFLO Sp. z o.o.

ul. Czatkowska 4 b | 83-110 Tczew

Tel: +48 58 530 42 00 
Fax: +48 58 532 47 67

Produkty i usługi Tapflo dostępne są w 67 krajach na 6 kontynentach

AUSTRALIA | AUSTRIA | AZERBEJDŻAN | BELGIA | BIAŁORUŚ | BOŚNIA | BRAZYLIA | BUŁGARIA | CHILE | CHINY | CHORWACJA | CZARNOGÓRA | CZECHY  | 

DANIA | EKWADOR | ESTONIA | FILIPINY | FINLANDIA | FRANCJA | GRECJA | GRUZJA | HISZPANIA | HOLANDIA | HONG-KONG | INDIE | INDONEZJA | IRAN  

| IRLANDIA | IZRAEL | JAPONIA | JORDANIA | KANADA | KAZACHSTAN | KOLUMBIA | KOREA POŁUDNIOWA | LITWA | ŁOTWA | MACEDONIA | MALEZJA |   

MAROKO | MEKSYK | NIEMCY | NORWEGIA | NOWA ZELANDIA | POLSKA | PORTUGALIA | RUMUNIA | ROSJA | RPA | SERBIA | SINGAPUR | SŁOWACJA |  

SŁOWENIA | STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI | SYRIA | SZWAJCARIA | SZWECJA | TAJLANDIA | TAJWAN | TURCJA | UKRAINA | UZBEKISTAN | WĘGRY |  

WIELKA BRYTANIA | WIETNAM | WŁOCHY |ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

Tapflo Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej szwedzkiej Grupy Tapflo


