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9001:2015
REACH
Compliant

ROHS
Compliant

1980
Est. in Sweden

All about your flow
Tapflo je předním výrobcem čerpadel s ambicí poskytovat široký 
rozsah prvotřídních výrobků pro různé průmyslové aplikace. 
Zaměřujeme se na poskytování nejlepších řešení zpracování 
médií a podporujeme veškeré fáze procesu, a to po celém světě.

O společnosti Tapflo

Certifikovaná kvalita
Ve společnosti Tapflo věříme, že kvalita je jednou z nejvyšších hodnot, a to jak pro naše zákazníky, tak pro 
naše zaměstnance. V důsledku toho splňujeme požadavky různých celosvětově uznávaných certifikačních 
organizací a institucí pro řízení kvality. Mnoho našich výrobků splňuje směrnice ES ATEX pro zařízení určená 
pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Aseptická řada má certifikaci EHEDG (Evropská skupina pro hygienický vývoj a návrh, European Hygienic 
Engineering & Design group), farmaceutická řada je schválena dle předpisů USP VI a směrnice č. 1935/2004/ES.
Všechny naše výrobky samozřejmě nesou značku CE a dodávají se s našimi důkladnými návody k použití. 
Výrobní proces Tapflo je certifikován podle normy ISO 9001:2015.

Tapflo je nezávislým švédským rodinným výrobcem a globálním dodavatelem vzduchem ovládaných 
membránových čerpadel, odstředivých čerpadel a dalších průmyslových technologických zařízení. Společnost 
byla založena v roce 1980 ve švédském Kungälvu a od té doby se zabývá návrhem a výrobou termoplastických, 
kovových a sanitárních membránových čerpadel, jakož i úplným sortimentem odstředivých čerpadel a 
průmyslových zařízení. Po letech dynamického vývoje se společnost vyvinula do skupiny Tapflo, která působí 
po celém světě. Skupina Tapflo je reprezentována vlastními společnostmi a nezávislými distributory po celém 
světě na 6 světadílech.

Naše hodnoty

Lokální znamená dle vašich podmínek

Tapflo je vaším globálním partnerem poskytu-
jícím lokální podporu. Bez ohledu na umístění 
vašeho závodu můžete očekávat, že vás budeme 
místně podporovat.

Přizpůsobení výrobku potřebám

Naším záměrem je vždy pomáhat najít našim co 
klientům co nejvíce nákladově efektivní řešení, 
které zvýší efektivitu jejich společnosti. 

Pokud to znamená změnu provedení čerpadla, 
vidíme to jako výzvu – ne jako problém.

Vyrábět znamená vyvíjet

Protože se aktivně podílíme na výrobě výrobku, 
je téměř nemožné nenacházet způsoby, jak ho 
zlepšit. 

To nám umožňuje často nabízet řešení, která jsou 
ještě udržitelnější a účinnější.

Dlouhodobý závazek 

Naším cílem je neustále poskytovat prvotřídní 
výrobky podle vyvíjejících se potřeb našich 
zákazníků. To je důvod, proč na vztah s každým 
zákazníkem nahlížíme jako na dlouhodobý závazek.

Flexibilita, základ dobré služby

Jsme připraveni se vypořádat s realitou s 
vědomím, že to v praxi znamená odpovídat na 
otázky, nabízet řešení a dodávat náhradní díly s 
minimální časovou prodlevou.
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Řada PTL 
Typická použití

Úprava vody
chlornan sodný, chlorid železitý, hydrosiřičitan sodný, fluor, polymery, vodný 
čpavek, manganistan draselný, hydroxid sodný a mnoho dalších

Odvětví výroby těstovin a sýrů
vaječné žloutky a bílky, jedlé tuky, semolina, přírodní dochucovadla, smet-
ana, mléko a jogurt

Těsta na chléb a koláče
směsi vody a soli, přírodní dochucovadla, tuky, těsto / směsi na ovocné koláče 
(např. ovocný koláč obsahuje ořechy a kousky ovoce, které musí zůstat v celku)

Kosmetický průmysl
šampon, tekuté mýdlo, sprchovací gel, krém

Farmaceutický průmysl
dávkování chemikálií, kapalné proteiny, vakcíny, séra, plazma, sirupy

Řada PT
Typická použití

Průmysl
různé kyseliny, latex PVDF, alkohol, mýdla, nearomatická rozpouštědla, 
kaly viskozity až 60 000 cP, jíly do 800 g/l, velikost částic: 30 mm, síran 
olovnatý, pyrit, SABX, kyanid, různé kyseliny

Nátěry 
vodné barvy, akryláty, pigmenty, inkousty, barvy na stěny

Úprava vody
vápenná kaše, chlorid železnatý, aktivní uhlí, podávání reagentů, koagulant, 
rozpouštění vloček, kamenec, kal a pěny

Potravinářství
rajčatová omáčka, bramborová kaše, želatina, pivní kvasinky, rybí pasta, olivový 
olej, víno, NÁTĚRY vodné barvy, akryláty, pigmenty, inkoust, barvy na stěny

Papírny
latex, kaolin, kal z odpadního papíru, dávkování různých chemikálií
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Dva válce* namontované v úhlu 180 ° na rotoru stlačují střídavě tlustostěnnou hadici v patentovaném 
koncentrickém vedení a vytlačují čerpanou kapalinu ze sání na stranu výtlaku. Pohyb válce stlačuje hadici 
podél stěny tělesa a vytváří konstantní podtlak na straně sání čerpadla. Tak se přepravují kapaliny v hadici 
a nedochází k žádnému kontaktu s kovovými částmi.
* Řada PT je vybavena botkami namísto válců

Princip funkce
Těleso čerpadla 

Válce čerpadla Hadice

Strana sání 

Strana výtlaku

Možnost zpětného toku
Snadné vyprazdňování a vypouštění.

Nízká hladina hluku:
Pod < 70 dB ve vzdálenosti 1 metr.

Charakteristiky a výhody

Válcová konstrukce v čerpadlech PTL se ukázala být 
úspěšná v aplikacích s nižším tlakem do 4 barů, protože 
mezi válci a hadicí není nutné mazání a radiální síla je 
velmi nízká, což umožňujeotáčení.  Za účelem ochrany 
hadice pracují patky v tuku.

Při vyšších tlacích do 15 barů od hodnoty přibližně  
4 bary se válce již neotáčí a úhel v místě stlačování je 
poměrně ostrý, což má nepříznivý vliv na hadici.  
V tomto případě se botková konstrukce čerpadel PT 
ukázala jako účinnější, jelikož je vůči hadici šetrnější.

Za účelem ochrany hadice pracují patky v lázni s 
mazivem. V závislosti na konkrétní aplikace lze použít 
různé druhy olejů nebo přípravků na bázi glycerinu.

Válcová konstrukce 
Těsný úhel

Botková konstrukce 
Velký úhel

Válcová (PTL) versus botková konstrukce (PT)

Bezucpávková konstrukce
Žádná mechanická nebo provazcová 
ucpávka ani další rotační součásti v médiu, 
které mohou způsobovat úniky kapaliny.

Nejnižší provozní náklady a rychlá a 
snadná údržba
Čerpaná kapalina je v kontaktu pouze s 
hadicí, což vyžaduje výměnu pouze jedné 
součásti a to znamená, že náklady na 
údržbu jsou značně nižší v porovnání s 
jinými typy čerpadel. Dlouhá životnost a vyšší spolehlivost

Řady PTL a PT jsou navrženy a vyrobeny pro 
náročné průmyslové použití. Pokročilá elasto-
merová technologie zajišťuje přesný a opakovatel-
ný výkon, který skutečně převyšuje ostatní 
čerpadla.

Přesné a opakovatelné dávkování a 
odměřování
Čerpadla Tapflo jsou přesná do ±0,5% přes celý 
svůj rozsah otáček. Další výhodou jsou schopno-
sti řízení procesu, což umožňuje snadnou instalaci.

Samonasávací schopnost a nepřetržitý chod 
nasucho 
Čerpadla Tapflo jsou samonasávací až do 9,8 metru 
a mohou běžet nasucho po nekonečnou dobu.
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Řada PTL
Nízkotlaká hadicová čerpadla

Snižuje dobu odstavení pro údržbu...

Vhodné pro čerpání a dávkování kapalin nízké nebo 
vysoké viskozity, past, čistých, neutrálních, agresivních 
nebo abrazivních kapalin, kapalin obsahujících plyny 
nebo se sklonem k pěnění, kapalin obsahujících pevné 
částice, a to v následujících odvětvích: barvy a laky, 
mléko a nápoje, zpracování masa a ryb, farmaceutický 
a kosmetický průmysl, zpracování odpadních a jiných 
vod, chemický a petrochemický průmysl, buničina a 
papír, textil, mýdlo a tuky, stavebnictví, keramika.

Průtok:       až 10 m3/h
Viskozita:     až 15000 cps ***
Teplota čerpané kapaliny:    až 135oC *
Tlakový rozdíl:     až  4 bary **
Tlak na výtlaku:     až  4 bary
Dosažitelné sání:    až  0,6 baru ***

* Při pokojové teplotě 20 °C. Dále závisí na čerpané kapalině, typu hadice a konstrukci motoru.
** Závisí na rozměrech čerpadla a typu hadice.
***  Závisí na rozměrech / provedení čerpadla, na otáčkách a na materiálu trubky.

Provozní údaje

Tabulka průtoků – čerpadla PTL 

TYP 10 
ot/min.

20 
ot/min.

40 
ot/min.

60 
ot/min.

80 
ot/min.

100 
ot/min.

120 
ot/min.

140 
ot/min.

PTL05 2,5 5 10

PTL09 20 40 60 80

PTL13 49 98 167 196 245 294 344

PTL17 129 259 389 518 648 778 908

Nepřetržité použití Přerušované použití Příležitostné použití
< 1 hodina/den

TYP 20 
ot/min.

40 
ot/min.

60 
ot/min.

80 
ot/min.

100 
ot/min.

120 
ot/min.

140 
ot/min.

160 
ot/min.

PTL25 0,38 0,76 1,15 1,53 1,92 2,30 2,68 3,07

PTL30 0,82 1,64 2,64 3,28 4,10 4,92 5,74

PTL45 2,30 4,61 6,92 9,23 11,5

[m3/h]

[l/h]
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Materiál Identifikace hadic Provozní teploty Průmyslová schválení K dispozici

Neoprene®
Ploché, černá barva, hrubý povrch, pryžový 
zápach

0 až  60°C   PTL09 - PTL25

Norprene® bílé, hladký povrch  -35 až 135°C

USP třída VI

PTL09 - PTL45
FDA 21

CFR 177.2600

Na seznamu NSF 
(norma 51)

Silicone průhledné, hladký povrch 0 až 140°C

USP třída VI
PTL09 - PTL25

FDA 21

CFR177.2600

Pharmed® Krémová barva, značka Pharmed* na hadici -30 až  135°C

USP třída VI

PTL09 - PTL13
FDA 21

CFR 177.2600

Na seznamu NSF 
(norma 51)

Hypalon Černá barva, žlutý proužek, dvojité opletení 0 až 90°C

PTL09 - PTL45Pryž EPDM Černá barva, bílý proužek, dvojité opletení 0 až 90°C

Přírodní kaučuk Černá barva, zelený proužek, dvojité opletení 0 až 80°C

Nitrilová pryž Černá barva 0 až 80°C  

® Pharmed Reg. Saint-Gobain výkonové plasty

Dostupné materiály hadic
Neoprene®, Hypalon, Silicone, NR, EPDM, NBR – foods Pharmed®

Bez výztuže:  Neoprene®; Hypalon; Norprene®; Silicone; Pharmed®

S polyamidovou výztuží: Přírodní kaučkuk (NR) ; NBR ; EPDM

Dostupné pohony
Převodové motory nebo motory s proměnnými otáčkami, v provedení TEFC a odolném proti výbuchu, 
elektronický převodový motor, měniče. Na vyžádání jsou k dispozici pneumatické hnací jednotky.

TAPFLO PTL - Spolehlivá hadicová čerpadla 
Výjimečně nízké smykové napětí zajišťuje kvalitu 
produktu, přesný a předvídatelný výkon s násled-
nými úsporami.

Prem
ium

qualityofSwedenPremiumqua
lity

of
Sw

ed
en

Premium quality of Sweden
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Průtok:      do 150 m3/h
Viskozita:     do 100000 cps 
Teplota čerpané kapaliny:    do 135oC
Tlak na výtlaku:    až 15 barů 
Samonasávací schopnost:    až9,8 m

Provozní údaje

Řada PT 
Vysokotlaká hadicová čerpadla

Nejmodernější konstrukce

Čerpadla PT v sobě spojují nejlepší dostupné 
materiály s inteligentními konstrukčními řešeními za 
účelem maximalizace doby provozu a minimální 
údržby.

Čerpadlo řady PT je extrémně spolehlivým čerpadlem 
s širokým rozsahem výkonů až do 150 m3/h a 15 barů, 
které zvládá manipulaci s většinou kapalin ve většině 
aplikací.

Tabulka průtoků – čerpadla PT

TYP 10 
ot/min.

20 
ot/min.

40 
ot/min.

60 
ot/min.

80 
ot/min.

100 
ot/min.

120 
ot/min.

140 
ot/min.

PT 05 (3 patky) 3.4 6.8 13.6 20.4

PT10 (3 patky) 10 20 40 60

PT 10 15 30 60 90 120 150 180

PT 15 50 100 200 300 400 500 600

PT 20 65 170 340 500 670 850 970

PT 25 200 400 800 1 200 1 600 2 000 2 400 2 800

Nepřetržité použití Přerušované použití Příležitostné použití 
< 1 hodinu/den

TYP 10 
ot/min.

20 
ot/min.

40 
ot/min.

60 
ot/min.

80 
ot/min.

100 
ot/min.

120 
ot/min.

140 
ot/min.

PT 32 375 750 1 500 2 250 3 000 3 750 4 500 5 250

PT 40 565 1 170 2 340 3 510 4 680 6 850 7 020 8 190

PTX 40 800 1 600 3 200 4 800 6 400 8 000

PT 50 1750 3 500 7 000 10 500 14 000 17 500

PT 65 2300 4 600 9 200 13 800 18 400 23 000

TYP 10 
ot/min.

20 
ot/min.

30 
ot/min.

35 
ot/min.

40 
ot/min.

45 
ot/min.

50 
ot/min.

PTX 80 5 500 11 000 16 500 19 250 22 000 24 750 27 500

PT 80 7 000 14 000 21 000 24 500 28 000 31 500 35 000

PT 100 12 000 24 000 36 000 42 000 48 000 54 000

PT 125 22 000 44 000 66 000 77 000 88 000

PTX 150 50 000 100 000 130 000

[m3/h]

[l/h]

[m3/h]
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Zabudovaný tlumič pulzací snižuje chvění a vodní rázy 
v potrubí a tím zvyšuje životnost hadice.

Tlumič pulzací  

Charakteristiky a výhody
Snížení pulzací až o 90 % 

Snadná instalace

Jen málo dílů v kontaktu s médiem

bílé 
značení

dvojité bílé 
značení

žluté 
značení

bílé a žluté 
značení

červené 
značení

modré 
značení

fialové 
značení

NR 
(přírodní kaučuk)

NR FDA NBR 
(buna)

NBR potravinářská
(schváleno FDA)

EPDM HYPALON/CSM VITON/FKM

Úprava vody a 
průmyslový odpad x x x x x x

Keramický průmysl x x
Doly a lomy x x x x x

Stavebnictví a 
konstrukce x x x

Chemický průmysl x x x x x
Potraviny a nápoje x x x

Nátěry x x
Buničina a papír x x

Zemědělství, bioplyn x x x x x x

Dostupné materiály hadic
Řada PT je navržena tak, aby zajišťovala snadnou a rychlou výměnu hadic, aniž by byly potřeba jakékoliv technické 
znalosti. Pracujeme pouze s vysoce kvalitními složkovými pryžemi vyztuženými 2 až 6 jednotlivými vrstvami 
pleteného polyamidu a s vnější vrstvou vyrobenou dle přísných tolerancí, aby bylo zajištěno dokonalé stlačování. 
Charakteristiky hadic Tapflo zajišťují jejich životnost, která je přibližně o 30% delší než u jiných hadic na trhu. 
Také jsou vhodné pro většinu ostatních hadicových čerpadel.

Pro vnitřní vrstvy hadic je k dispozici 6 materiálů, aby bylo možno splnit potřeby rozmanitých čerpaných kapalin.
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Řada PTS
Provedení s volným koncem hřídele
Pro zákazníky vyžadující provedení s volným koncem 
hřídele vyvinula Tapflo také řadu PTS.

Tato čerpadla jsou vybavena demontovatelnou 
ložiskovou skříní pro snadnou údržbu ložisek a mohou 
být kdykoliv přestavěny na čerpadlo typu PT v 
monoblokovém provedení.

  

Řada PT – speciální verze
Toto čerpadlo má veškeré výhody jiných hadicových 
čerpadel a poskytuje další dvě klíčové výhody: mnohem 
nižší otáčky při daném průtoku a otočné válce pro 
šetrnější stlačování hadic. Tyto dvě charakteristiky 
výrazně zvyšují životnost hadice a snižují příkon.

Charakteristiky a výhody
Žádná mechanická ucpávka 

Možnost zpětného toku

Nepřetržitý chod nasucho bez 
poškození

Bez maziva

Vhodné pro agresivní nebo viskózní 
kapaliny

Dostupné hadice: NR a plné EPDM

Příklady použití
Zpracování odpadních vod
Důlní odpad / přenos kalového koláče 
Přenos kalového bláta
Vykládání mořských tankerů 
Přenos pískového kalu 
Vykládání rybářských člunů

Vysoký tlak, vysoký průtok PTX 150
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Tapflo jako jednička v oblasti inovačních hadicových 
čerpadel vyvinula řešení pro snadnější a lepší čištění 
hadicových čerpadel na místě – jedinečné kolo pro 
splnění požadavků svých průmyslových zákazníků z 
potravinářského, kosmetického a farmaceutického 
průmyslu.

Nové čerpadlo PT CIP se vyznačuje patentovaným 
čerpacím kolem, které umožňuje zasunutí přítlačných 
botek (botky pak nestlačují čerpadlo) za účelem efek-
tivního čištění na místě.

PT CIP

Charakteristiky a výhody

Čerpadla CT jsou k dispozici s volitelným „kolem CIP“ (čištění na místě). Jednoduchým obrácením směru otáčení 
čerpadla (½ otáčky) umožňuje uživatelům automaticky zasunout botky za účelem provedení čištění a sterilizace 
bez jakýchkoliv jiných zásahů na čerpadle. Zákazník tak šetří čas a zachovává nejvyšší úroveň funkčnosti v 
procesu.

Bezucpávková konstrukce

Možný chod nasucho bez poškození

Nepoškozuje ani neustřihává 
čerpanou kapalinu a zachovává 
vysokou úroveň hygieny

Tapflo může nabídnout hadice potravinářské třídy z  
EPDM FDA, NBR FDA a NR FDA a splňující certifikace 
EC 1935/2004 a FDA CFR21§177.2600.

Maximální počet funkcí a maximální 
doba provozu

Min. použití pohyblivých částí a 
vyžaduje jen minimální údržbu

Pouze vnitřní část hadice je v kontaktu 
s čerpanou kapalinou

Vnitřek hadice je bílý (NR FDA  and EPDM FDA) nebo 
černý (NBR FDA), podle čerpané kapaliny.

Dostupné materiály hadic

Průtok:  od 0,5 do 10 m3/h
Tlak na výtlaku: až 15 barů

Provozní údaje

Revoluční vysokotlaké čištění na místě (CIP – CLEAN IN PLACE)

ReverzČerpání Poloha CIP 
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Produktová řada
Membránová čerpadla a příslušenství

Odstředivá čerpadla, filtrační moduly a příslušenství

Čerpadla PE & PFTE Kovová čerpadla Sanitární čerpadla

Prášková čerpadla
Aseptická čerpadla 

EHEDG

Farmaceutická čerpadla

TF filtrační 
tlaková čerpadla

CTS samonasávací 
odstředivá čerpadla Filtrační moduly FT

CTI & CTH 
odstředivá čerpadla

CTM odstředivá čerpadla 
s magnetickou spojkou 

CTV 
odstředivá čerpadla

Inteligentní čerpadla TC

Tlumiče pulzací Systémy a příslušenství Vozíky

Vozíky

P rem
ium

qualityofSwedenPremiumqu
ali

ty
of

Sw
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e n

Premium quality of Sweden

CTP plastová 
odstředivá čerpadla



Společnost Tapflo je celosvětově zastoupena vlastními společnostmi skupiny Tapflo a pečlivě vybranými distributory 
zajišťujícími nejvyšší kvalitu služeb společnosti Tapflo pro pohodlí našich zákazníků.

Výrobky a služby Tapflo jsou dostupné v 75 zemích na 6 kontinentech.

AUSTRÁLIE | ÁZERBÁJDŽÁN | BAHRAJN | BELGIE | BĚLORUSKO | BOSNA | BRAZÍLIE | BULHARSKO | CHILE | CHORVATSKO | ČERNÁ HORA | 

ČESKÁ REPUBLIKA | ĆÍNA | DÁNSKO | EGYPT | EKVÁDOR | ESTONSKO | FILIPÍNY | FINSKO | FRANCIE | GRUZIE | HONGKONG | INDIE | INDONÉSIE |  

IRSKO | ISLAND | ITÁLIE | IZRAEL | ÍRÁN | JAPONSKO | JIŽNÍ AFRIKA | JIŽNÍ KOREA | JORDÁNSKO | KANADA | KATAR | KAZACHSTÁN | KOLUMBIE | KUVAJT |  

LIBYE | LITVA | LOTYŠSKO | MAĎARSKO | MAKEDONIE | MALAJSIE | MEXIKO | MAROKO | NĚMECKO | NIZOZEMSKO | NORSKO | NOVÝ ZÉLAND | POLSKO |  

PORTUGALSKO  |   RAKOUSKO | RUMUNSKO | RUSKO | ŘECKO | SAUDSKÁ ARÁBIE | SINGAPUR | SLOVENSKO | SLOVINSKO | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY | SRBSKO | 

SÚDÁN | ŠPANĚLSKO | ŠVÉDSKO | ŠVÝCARSKO | SÝRIE | TCHAJ-WAN | THAJSKO | TURECKO | UKRAJINA | USA | UZBEKISTÁN | VELKÁ BRITÁNIE | VIETNAM |

Tapflo Czech & Slovak Republic

TAPFLO s.r.o.

E-mail addresses: 
Commercial questions: tapflo@tapflo.cz

Kulkova 4045/8 | 615 00 Brno

Tel: +420 513 033 920 
Fax: +420 513 033 921

Tapflo Czech & Slovak Republic je součástí švédské mezinárodní společnosti Tapflo

Tapflo Czech & Slovak Republic

IČ:   28776984 | DIČ: CZ28776984 Spisová značka: C 64359 vedená u Krajského soudu v Brně  
 
Tapflo s.r.o. 
Kulkova 4045/8, 615 00, Brno
mail: tapflo@tapflo.cz
tel:     + 420 513 033 920
fax:    + 420 513 033 921
  
IČ:   28776984 | DIČ: CZ28776984 | Spisová značka: C 64359 vedená u Krajského soudu v Brně

Kancelář
logistika@tapflo.cz
tel:     + 420 513 033 920
mob: + 420 734 449 010

tapflo@tapflo.cz
tel:     + 420 513 033 924
mob: + 420 730 157 720

Brno 

www.tapflo.cz
Tapflo® je registrovaná ochranná známka společnosti Tapflo AB. Všechna práva vyhrazena.

Informace v tomto dokumentu se mohou bez předchozího upozornění změnit. Bez předchozího písemného svolení skupiny Tapflo je jakákoliv reprodukce dokumentu zakázána.  
Skupina Tapflo si vyhrazuje právo provádět změny v návrhu výrobku nebo údajích a ukončit produkci jakéhokoliv výrobku nebo materiálu bez předchozího upozornění.


