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Wotex Elastomer- und Pumpentechnik GmbH
διακρίνεται κυρίως για την από την άποψη της ποιότητας άψογη διαδικασία παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό δεν εγγυόμαστε μόνο το υψηλής ποιότητας επίπεδο της παραγωγής μας, αλλά και τη γρήγορη και αξιόπιστη παράδοση των προϊόντων μας.s.
Οι υπηρεσίες μας με μια ματιά
•

•
•
•

Παραγωγή και εμπορία στατόρων όλων των διαδεδομένων, κορυφαίων στην αγορά
κατασκευαστών αντλιών: Allweiler - Armatec - Bellinpumpe - Bornemann - CMO - Inoxpa - KSB Meixner Gülletechnik - Meyer-Lohne - Netzsch - Nova Rotors - Delasco - PCM - PF Pumpen Joehstadt - Seepex - Wangen, και πολλοί άλλοι επώνυμοι κατασκευαστές αντλιών
Διάθεση αντλιών έκκεντρου κοχλία και των ανταλλακτικών τους
Εξοπλισμοί αντλίας προσαρμοσμένοι στο προϊόν
Εξειδικευμένη παραγωγή διαμορφωμένων προϊόντων από καουτσούκ (π.χ., επένδυση αντλιών
για προστασία από φθορά)

Τα προϊόντα μας: πρώτης τάξεως, υψηλής ποιότητας και Made in Germany
Σάς υποβάλλουμε με τα προϊόντα μας ποιότητας κατασκευαστή αρχικού εξοπλισμού μια
ολοκληρωμένη και επαγγελματική προσφορά σε ασύγκριτα προσιτές τιμές. Οι αριθμοί προϊόντος
είναι πανομοιότυποι. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα να λαμβάνονται υπόψη εξατομικευμένες
επιθυμίες, όπως, π.χ., ειδικές χαράξεις ή βαφές.

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

•

κατόπιν παραγγελίας διαθέτουμε ρότορες
και από άλλα υλικά ή τους επιχρωμιώνουμε

Επιπλέον διαθέτουμε μια ολοκληρωμένη
γκάμα: συνδετικών ράβδων, κινητήριων
αξόνων, μηχανικών στυπιοθλιπτών, χιτωνίων και
μπουλονιών, αρθρωτών χιτωνίων, μανσετών και
όλων των άλλων ανταλλακτικών σε διάφορες
εκδόσεις και από διάφορα υλικά.

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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Παράγουμε στάτορες από τα παρακάτω
ελαστομερή υλικά:
• NBR, EPDM, SBLBM, CB, CSM, HNBR, σιλικόνη, FKM
και τα παρακάτω στερεά υλικά:
• PTFE virginal, PTFE+25% υαλόνημα, PA, PE,
POM, φαιό χυτοσίδηρο
Διαθέτουμε ρότορες από τα παρακάτω υλικά:
• ανοξείδωτο χάλυβα 1.4571, χάλυβα
εργαλείων 1.2436
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Wotex Elastomer- und Pumpentechnik GmbH
οι στάτορες που παράγονται από την εταιρεία μας στη Γερμανία θέτουν πρότυπα για την ποιότητά
τους. Βεβαιωθείτε και οι ίδιοι!

Τι μας διακρίνει:
Αμεσότητα
•
•
•

Παραγωγή και πώληση από την ίδια εταιρεία
Σύντομες διαδρομές εξυπηρέτησης
Απευθείας συνεργάτες επικοινωνίας

Ευελιξία
•
•

Εξατομικευμένη διαμόρφωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας
Δυνατότητα βραχυπρόθεσμης τροποποίησης προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας

Βρίσκουμε λύσεις για το πρόβλημά σας
•
•

Ανεξάρτητος κατασκευαστής για διάφορους επώνυμους προμηθευτές στατόρων
Ομάδα που έχει εξελιχθεί σε μακρόχρονη βάση

Ολοκληρωμένη γκάμα ανταλλακτικών αποθήκης για αντλίες έκκεντρου κοχλία
Βραχυπρόθεσμες παραδόσεις ροτόρων, συνδετικών ράβδων, χιτωνίων κλπ.
Ολοκληρωμένη υποστήριξη
Χωρίς ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας
Το 90% των στατόρων είναι έτοιμοι για αποστολή εντός 24 ωρών

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

