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Statorları
Rotorları
Ye d e k p a r ç a l a r

Wotex Elastomer- und Pumpentechnik GmbH
özellikle kalite açısından kusursuz bir üretim yöntemiyle dikkat çekmektedir. Ayrıca, hem imalatlarımızın yüksek kalite standartlarına sahip olduğunu garanti ediyoruz, hem de ürünlerimizin hızlı
ve güvenilir teslimatını garanti ediyoruz.
Hizmetlerimize genel bakış
•

•
•
•

Tüm yaygın ve pazar lideri pompa üreticilerinin statorlarının imalatı ve ticareti::
Allweiler - Armatec - Bellinpumpe - Bornemann - CMO - Inoxpa - KSB - Meixner Gülletechnik
- Meyer-Lohne - Netzsch - Nova Rotors - Delasco - PCM - PF Pumpen - Joehstadt - Seepex Wangen ve diğer tanınmış pompa üreticileri
Eksantrik helezon pompaların ve yedek parçalarının satışı
Ürüne uyarlanmış pompa ekipmanları
Kauçuk kalıp ürünlerinin özel imalatı (örn. aşınma koruması olarak pompaların kaplanması)

Ürünlerimiz: birinci sınıf, yüksek kaliteli ve Made in Germany
Orijinal imalatçı kalitesinde olan ürünlerimizle sizi için rakipsiz uygun fiyatlara kapsamlı ve profesyonel bir teklif hazırlayabiliriz. Ürün numaraları aynıdır.
Örneğin özel gravürler veya cilalar gibi özgün istekler de göz önünde bulundurulabilir.

ve aşağıdaki katı maddelerde:
• PTFE virginal, PTFE+25% cam elyaf, PA, PE,
POM, pik döküm
Rotorları aşağıdaki malzemelerden imal ediyoruz:
• Paslanmaz çelik 1.4571, takım çeliği 1.2436
• İstek üzerine rotorlarımızı başka malzemelerden de imal ediyoruz ya da krom ile kaplıyoruz

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

Bunun dışında kapsamlı bir ürün programımız var:
Bağlantı çubukları, tahrik milleri, keçeler,
burçlar, saplamalar, mafsallı kovanlar, manşetler ve çeşitli tiplerde ve malzemelerde başka
yedek parçalar.
Uzun yıllara dayanan uzmanlığımızdan yararlanın! Bizimle konuş, biz de yardımcı olmaktan memnunuz.
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Statorları aşağıdaki elastomerle imal ediyoruz:
• NBR, EPDM, SBLBM, CB, CSM, HNBR, silikon, FKM
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Wotex Elastomer- und Pumpentechnik GmbH
Tarafımızdan Almanya‘da üretilen statorlar kalite anlamında ölçüleri belirliyor.
Deneyin ve görün!

Ana özelliklerimiz:
Direkt
•
•
•

İmalat ve satış tek bir elden
Kısa hizmet yolları
Direkt muhataplar

Esnek
•
•

İsteklerinize göre özgün tasarımlar
Taleplerinize uygun olarak kısa süreli ürün değişiklikleri mümkün

Sorunlarınız için çözümleri biz buluyoruz
•
•

Çeşitli ünlü stator tedarikçiler için bağımsız üretici
Uzun yıllardır faaliyet gösteren ekip

Eksantrik helezon pompaları için yedek parça anlamında kapsamlı depo stoku
Rotorların, bağlantı çubuklarının, burçların vs. kısa sürede teslim edilmesi
Ayrıntılı danışmanlık hizmeti
Asgari sipariş miktarı yok
Statorların %90‘ı 24 saat içinde gönderime hazırdır
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