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Hodnoty společnosti Tapflo

Odhodlání
Jsme jiní než naši konkurenti díky naší ochotě překonávat očekávání zákazníka. Jsme rychlí a flexibilní. Naše 
kultura je založena na duchu sounáležitosti, nadšení a integrity. Pocházíme z různých částí světa, ale sdílíme 
stejné hodnoty a respektujeme se navzájem. 

Kvalita
Chápeme, že kvalita naší práce nikdy není lepší než nejslabší článek. Zaměřujeme se proto na každý detail. 
Sdílíme vášeň pro neustálé nalézání efektivnějších a účinnějších způsobů, jak poskytovat našim zákazníkům 
co nejlepší řešení. jako výrobce máme kontrolu nejen nad celým procesem, ale i nad interními procesy. 
Proto vyrábíme nejkvalitnější čerpadla v našem segmentu trhu. 

Jednoduchost
Máme rčení, že „jednoduchost je umění,“ což znamená, že se snažíme nalézt ve všem jednoduché a 
nekomplikované řešení. Vyznáváme jednoduchost a díky tomu se můžeme soustředit na to základní, což 
je navrhování nekomplikovaných čerpadel s malým počtem komponent. Pro nás je to klíčem k úspěchu; 
snažit se zjednodušit to, co je složité.

Hodnoty společnosti Tapflo určují naši firemní kulturu

Tapflo je rodinný výrobce založený ve městě Kungälv ve Švédsku. Během 
let se společnost vyvinula v globální skupinu Tapflo s pobočkami a 
distributory téměř po celém světě. 

Naše řešení jsou navrhována a vyráběna v Evropě a distribuována po celém 
světě, abychom mohli nabídnout našim zákazníkům nejlepší servis a řešení 
pro různé aplikace. 

Naše hodnoty, jako jsou odhodlání, kvalita a jednoduchost se odrážejí jak v 
našich produktech, tak v obchodním přístupu. 

1980
Est. in Sweden

Jsme hrdí na to, že od roku 1980 můžeme sdílet znalosti a nadšení pro průmyslová čerpadla a další 
prémiové produkty pro různé průmyslové aplikace. Dodáváme ta nejlepší řešení a podporu pro celou řadu 
hygienických, sanitárních a průmyslových aplikací a zároveň poskytujeme našim zákazníkům vynikající 
služby po celém světě.

Certifikáty kvality

Ve společnosti Tapflo si ceníme kvality jako naší nejvyšší priority. V důsledku toho splňujeme požadavky 
celosvětově uznávaných certifikačních organizací a institucí pro řízení kvality. Výrobní proces Tapflo je 
certifikován dle ISO 9001:2015, což potvrzuje, že naše postupy jsou vhodné, efektivní, zákaznicky orientované 
a neustále zdokonalované.

Pro rychlé a flexibilní služby a vysoce kvalitní produkty, které jsou k dispozici po celém světě volte Tapflo. 

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015
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EHEDG ASEPTICKÁ

EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group) 
je evropská nevládní organizace zabývající se přísnými 
hygienickými normami. Používání produktů Tapflo v 
souladu s jejich pokyny zajišťuje kvalitní potraviny. Čerpadla 
aseptické řady jsou navržena pro použití ve farmaceutickém, 
biotechnologickém a potravinářském průmyslu, ve kterých 
je klíčový čistý proces.
Materiál: Nerezová ocel AISI 316L
Max. průtok: 330 l/min
Max. tlak: 8 bar

Membránová čerpadla  

PLASTOVÁ

Čerpadla Tapflo jsou vyrobená z polyethylenu (PE) 
nebo polytetrafluoroethylenu (PTFE). Jsou vhodná pro 
manipulaci téměř s každým druhem kapaliny, ať už 
viskózním, chemicky agresivním nebo s pevnými částicemi. 
Pro všechna čerpadla je obvyklé, že obsahují málo součástí 
a jednoduchý, ale důmyslný design. Jedná se o kompaktní 
čerpadlo, které se snadno a rychle udržuje a udržují čas a 
náklady na servis na minimum. 
Materiál: PE, PTFE
Max. průtok:  820 l/min
Max. tlak: 8 bar

KOVOVÁ
 

Pro tuto řadu je běžný kompaktní, hladký a jednoduchý 
design. Hliníková a litinová čerpadla se nachází ve 
většině oborů pro zmínku třeba malířský průmysl, čištění 
odpadních vod atd. Kombinace čerpadel z nerezové oceli 
spojují velká mechanická pevnost s dobrými chemickými 
vlastnostmi.
Materiál: Hliník, litina, nerezová ocel AISI 316L, PTFE potažené hliníkem
Max. průtok:  820 l/min
Max. tlak: 8 bar

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

SANITÁRNÍ

Sanitární řada Tapflo je speciálně navržena tak, aby 
splňovala požadavky potravinářského, nápojového, 
farmaceutického a kosmetického průmyslu. Hlavními rysy 
těchto čerpadel jsou systém rozvodu vzduchu bez mazání, 
bezúdržbový systém kulového zpětného ventilu a celková 
vizuální kontrola smáčených částí. Klapkové ventily jsou 
k dispozici pro čerpání kapalin obsahujících velké pevné 
látky bez poškození. 
Materiál: Nerezová ocel AISI 316L
Max. průtok: 820 l/min
Max. tlak:  8 bar

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Vlastnosti & výhody

Pevný, silný design s  
dlouhou životností 

Nekonečně variabilní 
řízení toku

Chod nasucho bez 
poškození 

Pár dílů

Systém rozvodu 
vzduchu bez mazání

Samonasávání do 5 m ze 
suchého sacího potrubí 

Certifikáty se mohou lišit v závislosti na řadě a materiálovém provedení konkrétního produktu
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FARMACEUTICKÁ

Tato řada čerpadel byla vyvinuta ve spolupráci s jedním z 
předních světových dodavatelů biotechnologického trhu. 
Slouží biotechnologickému a farmaceutickému průmyslu v 
mnoha aplikacích. Plášť čerpadla s pouze třemi součástmi 
usnadňuje údržbu. Vnitřní materiály zabraňují kontaminaci 
čerpaného produktu.  
Materiál: PE, PTFE
Max. průtok: 420 l/min
Max. tlak:  8 bar

PRÁŠKOVÁ

Čerpadlo na přenos prášku Tapflo může vykonávat stejnou 
práci jako mnoho složitých a velkých práškových systémů. 
Prášek se přenáší v hermetickém systému z nádoby na prášek 
do vašeho procesu. Díky kompaktnímu designu je jednotka 
přenosná. Prášky, které jsou čerpadla schopná přenést jsou 
např. slinovací prášek, saze, pryskyřice a silikony. 
Materiál: Hliník potažený PTFE
Max. tlak: 8 bar

Membránová čerpadla

KALOLISOVÁ

Čerpací stanice Tapflo pro plnění kalolisu je velmi 
kompaktní jednotka, kterou lze namontovat přímo na 
kalolis. Externí posilovač tlaku zdvojnásobuje dodávací 
tlak. 
Materiál: PE, PTFE, hliník, litina, nerezová ocel, Hliník potažený PTFE 
Max. průtok: 400 l/min
Max. tlak: 12/16 bar (závisí na velikosti čerpadla)

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

INTELIGENTNÍ - NÍZKÁ SPOTŘEBA 
VZDUCHU

TC Inteligentní čerpadla jsou vybavena důmyslnou 
technologií LEAP® vyvinutou společností Tapflo. LEAP® 
nebo „nízko energetické čerpadlo“ je patentovaná 
technologie používaná v čerpadlech AODD ke snížení 
minimálního provozního tlaku snížením vnitřních ztrát a 
tření, které se vyskytují u konvenčních čerpadel AODD. 
Materiál: PE, PTFE, hliník, litina, nerezová ocel, hliník potažený PTFE
Max. průtok: 460 l/min
Max. tlak:  8 bar

Powered by

LOW ENERGY AIR PUMP TECHNOLOGY

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Certifikáty se mohou lišit v závislosti na řadě a materiálovém provedení konkrétního produktu
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Membránová čerpadla  | Příslušenství 

TLUMIČE PULZACÍ

Tlumič pulzací je nejúčinnějším způsobem, jak odstranit 
kolísání tlaku na výtlaku čerpadla. Tlumič pulzací Tapflo 
aktivně pracuje se stlačeným vzduchem a membránou, 
automaticky nastavuje správný tlak, aby minimalizoval 
pulzy. 
Materiál: PE, PTFE, Hliník, Nerezová ocel 316
Max. tlak: 16 bar

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Membránová čerpadla | Kontrolní a monitorovací  
systémy

PNEUMIXER

Tapflo Pneumixer byl původně vyvinut pro nátěrový a 
polygrafický průmysl, kde se časem většina surovin v sudech 
nebo nádobách usazuje a musí být před použitím smíchána 
nebo promíchána. V režimu míchání je vypouštěcí ventil 
uzavřený a recirkulační ventil otevřený aby mohl produkt 
obíhat v nádobě. 

Certifikáty se mohou lišit v závislosti na řadě a materiálovém provedení konkrétního produktu

Ochranný systém Guardian™
Plně pneumatický monitorovací systém používaný k monitorování výkonu 
čerpadel z hlediska bezpečnosti a úspory energie. Toto zařízení chrání čerpadlo 
před provozem nasucho, zasycháním nebo porušením / selháním membrány. 

Pneumatický regulátor dávky
Zcela pneumatický regulátor dávky Tapflo může regulovat jakékoliv čerpadlo 
Tapflo AODD a vytvářet přesné a opakovatelné dávkované objemy. Regulátor 
je plně programovatelný a umožňuje nastavit množství dávky (TPUK-BP) nebo 
dobu dávky (TPUK-BT).

Pneumatický regulátor hladiny 
Pneumatický regulátor hladiny se používá k udržování nastavené hladiny 
kapaliny v nádrži. 

Počítadlo zdvihů VFC
Pro integraci s PLC systémy je dostupné počitadlo zdvihů s beznapěťovým 
kontaktem /VFC) Jednoduchá instalace na tlumič hluku. Slouží pro monitoring 
počtu zdvihů. 

Počítač životnosti
Počítač životnosti Tapflo jednoduše připojíte k tlumiči hluku pro jakékoliv 
vzduchomembránové čerpadlo. Počet zdvihů je uveden na LCD displeji. 
Kompaktní, jednoduchý a rentabilní systém umožňuje lépe plánovat a předvídat 
nezbytný servis. 
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CT ODSTŘEDIVÁ

CT čerpadla jsou jednostupňová odstředivá čerpadla s 
otevřeným, nebo polootevřeným oběžným kolem. Jsou 
vyráběna z vysoce kvalitního a mechanicky pevného 
materiálu – nerezové oceli AISI 316L. Řada čerpadel splňuje 
požadavky různých průmyslových odvětví. Čerpadlo CT je 
stále k dispozici za velmi atraktivní cenu. 
Materiál: Nerezová ocel 316
Max. průtok: 74 m3/h
Max. výtlačná výška:  56 m

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Odstředivá čerpadla 

CTP PLASTIC  CENTRIFUGAL

Čerpadla CTP jsou polootevřená jednostupňová čerpadla. 
Protože nejsou na straně kapaliny žádné kovové části, jsou 
čerpadla ideální pro přenos chemikálií a cirkulaci. CTP je 
kompaktní a spolehlivé mechanicky utěsněné čerpadlo. 
Smáčené díly jsou vyráběny v PP a PVDF. Jsou správným 
řešením pro kapaliny obsahující pevné částice. 
Materiál: PP, PVDF
Max. průtok: 28 m3/h
Max. výtlačná výška:  19 m

CTM MAGDRIVE CENTRIFUGAL

Čerpadla Tapflo CTM s magnetickým pohonem jsou čerpadla, 
na nichž je energie z motoru přenášena pomocí magnetické 
spojky na oběžné kolo. Čerpadla CTM jsou navržena a 
vyrobena pro přenos chemikálií, transfer a oběh v průmyslu 
povrchových úprav. CTM je ideální volbou pro chemicky 
žíravé a toxické kapaliny. 
Materiál: PP, PVDF
Max. průtok: 27 m3/h
Max. výtlačná výška:  20 m

CTS SAMONASÁVACÍ ODSTŘEDIVÁ

CTS je samonasávací odstředivé čerpadlo s otevřeným 
oběžným kolem. Funkce samonasávání umožňuje použití 
čerpadla v aplikacích, kde se standardní CT čerpadla 
neukázala jako užitečná. Čerpadlo CTS je schopné vytvořit 
až 4,5 m. sacího zdvihu. 
Materiál: Nerezová ocel 316L
Max. průtok:  51 m3/h
Max. výtlačná výška:  40 m

Vlastnosti & výhody

Široká škála aplikací Pár součástí

Jednoduchý design Manipulace s pevnými 
částicemi

Nízké náklady na 
údržbu

Kompaktní design  

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Certifikáty se mohou lišit v závislosti na řadě a materiálovém provedení konkrétního produktu
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FT FILTRY

Tapflo FT filtry jsou široce používány v průmyslu povrchových 
úprav, ve kterých je zapotřebí čištění kapalin. Filtry mají 
různé typy vložek, jak jsou: vinutá vložka (standardní), 
vak, vložka FTL a filtrační koš s polyetylenovou páskou 
pohlcující olej. Vložky s aktivním uhlíkem a pryskyřicové 
vložky s iontovou výměnou. Filtry jsou samostatné 
jednotky vybavené s CTM magnetickým pohonem, CTP 
nebo v kombinaci s vertikálním čerpadlem CTV. Vložky jsou 
pórovité, to poskytuje až 95% účinnost filtrace. 
Materiál: PP

Filter units 

CTV VERTIKÁLNÍ ODSTŘEDIVÁ 

CTV je jednostupňové oběžné čerpadlo, které je jednoduché, 
ale velmi spolehlivé. Čerpadlo se zaměřuje na přenos a 
oběh různých kapalin z nádob, jímek a nádrží.
Materiál: PP, PVDF, Stainless Steel AISI 316L
Max. průtok: 33 m3/h
Max. výtlačná výška:  31 m

Odstředivá čerpadla

INDUSTRIÁLNÍ & HYGIENICKÉ

Mobilní čerpací jednotky se nacházejí jako nejlepší řešení 
pro uživatele rozšířených technologických procesů. 
Přenositelnost jednotek umožňuje snadný přesun na různá 
místa. To znamená téměř neomezené použití. Na základě 
našich zkušeností s čerpacími jednotkami SKID dodáváme 
kompletní mobilní jednotky „na míru“, připravené k 
provedení technologického procesu uživatele. 

Mobilní jednotky

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

SYSTÉMY PŘIZPŮSOBENÉ NA MÍRU

Dodáváme kompletní systémy s periferními, jako jsou vozíky, 
nádrže, hadice, ventily a armatury. Vlastní výrobní linky 
nám umožňují nabízet řešení, která jsou ještě udržitelnější 
a efektivnější. Cílem zakázkového designu je přizpůsobit 
standardní řešení nestandardním potřebám v rámci 
průmyslových výrobních procesů. Provádí se zavedením, 
často malými změnami, standardního produktu tak, že 
se následně stane použitelným pro individuální potřeby 
procesu.

Certifikáty se mohou lišit v závislosti na řadě a materiálovém provedení konkrétního produktu

Tapflo Řešení ™
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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: 
Obchodní dotazy: 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 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.


