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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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MEMBRÁNOVÁ

Pneumatická zařízení poháněná stlačeným vzduchem. 
Schopnost chodu na sucho bez ovlivnění životnosti 
membrány. Jednoduchá konstrukce čerpadla nevyžaduje 
připojení k elektrické instalaci. Aplikace pro čerpání 
agresivních viskózních a abrazivních kapalin.  
Materiál: PE, PTFE, Hliník, Litina, Nerezová ocel 316L
Max. průtok: 820 l/min
Výtlačná výška:  8 bar (16 bar s Boosterem)

DÁVKOVACÍ

Čerpadla pro přesné dávkování chemikálií a jiných přísad 
ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu. Různé 
modely s různým stupněm integrované ochrany. Speciální 
modely plynulým bez-pulzovým tokem.
Materiál: PVC, PP, PVDF, Nerezová ocel 316
Max. průtok: 100 m3/h
Max. diferenční tlak: 1000 bar
Výtlačná výška:  50 bar

ZUBOVÁ

Čerpadla pro přenos a přesné dávkování kapalin s nízkou 
a vysokou viskozitou bez obsahu částic. Samonasávací 
čerpadla s nepřetržitým tokem, která mohou zvládnout 
vysoké tlaky. Dostupná s magnetickým pohonem. Podle 
API676. Zubová čerpadla se používají, nebo mají potenciál 
ve všech odvětvích průmyslu čerpajících kapaliny, jako 
jsou asfalt, čokoláda, oleje atd.
Materiál: Litina, Tvárná litina, Uhlíková ocel a Nerezová ocel 316
Max. průtok: 250 m3/h
Max. výtlačná výška: 16 bar

Průmyslová čerpadla

VŘETENOVÁ

Čerpadla pro manipulaci s vysoko viskózními kapalinami 
s velkým obsahem pevných částic, nebo které jsou lehce 
abrazivní. Univerzální řešení pro mnoho aplikací v oblasti 
životního prostředí a chemického průmyslu. Vhodná také 
pro použití v potravinářství – v čerpadle nejsou mrtvé 
zóny. Mohou být vybavena násypníkem, podavačem.   
Materiál: Litina, Nerezová ocel 304 a 316
Max. průtok: 240 m3/h
Výtlačná výška:  48 bar



4

HADICOVÁ

Čerpadla pro dopravu, dávkování a vyprazdňování 
viskózních kapalin s vysokým obsahem abrazivních 
pevných částic. Vynikající sání, šetrné zacházení s 
kapalinou, schopnost práce v obou směrech. Možnost 
práce při vysokém tlaku a chodu nasucho.  
Materiál: NR, NBR, EPDM, Viton ®
Max. průtok:  150 m3/h
Max. výtlačná výška: 15 bar

Průmyslová čerpadla

VŘETENOVÁ ČERPADLA

Vřetenová sudová a kontejnerová čerpadla s třífázovým, 
jednofázovým, převodovým nebo pneumatickým 
motorem. Používají se k čerpání řídkých kapalin až vysoce 
viskózních látek viskozity až 100 000 mPas, přednostní 
použití ve stabilních aplikacích a nepřetržitém provozu.
Materiál: Nerezová ocel 316 Ti, statory: NBR, NBR light, FKM, EPDM, PTFE
Max. průtok:  50 l/min
Výtlačná výška: 12 bar 

S FLEXIBILNÍM ROTOREM

Jednoduchá konstrukce vybavená pracovním prvkem 
ve formě flexibilního rotoru. Používá se pro jednoduché 
aplikace, velmi dobré sací vlastnosti. 
Materiál: Nerezová ocel 316
Max. průtok:  400 l/min
Max. výtlačná výška: 4 bar

PÍSTOMEMBRÁNOVÁ ČERPADLA 

Čerpadla STEINLE jsou pístomembránová čerpadla s hadicí 
jako membránou. Čerpadla musí přepravovat velké objemy 
kapaliny do prázdného lisu i malá množství  při vysokém 
tlaku, když je filtr naplněn.
Materiál: Měkká ocel, Nerezová ocel 316, PP
Max. průtok:  18 m3/h
Výtlačná výška:  24 bar  
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Hygienická čerpadla

MEMBRÁNOVÁ

Hygienická membránová zařízení poháněná stlačeným 
vzduchem. Jednoduchá obsluha, schopnost chodu 
nasucho bez vlivu na životnost membrány. Aplikace v 
potravinářském a kosmetickém průmyslu.
Materiál: Nerezová ocel 316
Max. průtok:  820 l/min
Max. výtlačná výška:  16 bar

KOMOROVÁ ČERPADLA 

Provedení s komorou, třemi komorami nebo bi-wing. 
Splňují nejvyšší hygienické standardy. Jemné čerpání 
produktů v potravinářském a kosmetickém průmyslu. 
Materiál: Nerezová ocel 316
Max. průtok: 110 m3/h
Max. výtlačná výška:  22 bar

SINUSOIDNÍ

Ideální pro čerpání omáček, sirupů a krémů. Hlavními rysy 
tohoto čerpadla jsou vynikající sací vlastnosti (až 0,9 ber), 
nízký smyk a jemné čerpání.
Materiál: Nerezová ocel 316L
Škrabky a statory: různé materiály SOMATECH s certifikací FDA
Max. průtok: 90 m³/h
Max. výtlačná výška: 15 bar

DVOUŠROUBOVÁ

Hlavními rysy těchto čerpadel je stabilní, šetrný a pulzní tok 
čerpaného média. Navíc má velmi dobré samonasávání, 
připojení čerpadla a CIP. To poskytuje velké možnosti 
použití v potravinářském a kosmetickém průmyslu. 
Materiál: Nerezová ocel 316
Max. průtok: 100 m3/h
Max. výtlačná výška:  12 bar
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Hygienická (vřetenová a s  
flexibilním rotorem) čerpadla

S FLEXIBILNÍM ROTOREM

Jednoduchá konstrukce vybavená pracovním prvkem ve 
formě pružného rotoru. Jemný, nízko údržbový přenos 
produktu. Oblíbený v mlékárenském průmyslu.
Materiál: Nerezová ocel 316
Max. průtok: 400 l/min
Max. výtlačná výška:  4 bar

VŘETENOVÁ 

Čerpadla pro manipulaci s vysoko viskózními kapalinami 
s vysokým obsahem pevných látek. Dobré sání, bez-
pulzový tok a šetrné zacházení s kapalinou. Možnost 
manipulace s většími částicemi a vybavení zvětšeným 
vstupem s násypkou. Navrženo tak, aby splňovalo nejvyšší 
hygienické standardy.
Materiál:  Nerezová ocel 316
Max. průtok:  110 m3/h
Max. výtlačná výška: 48 bar

POTRAVINÁŘSKÁ ZUBOVÁ ČERPADLA

Kombinace silné konstrukce s malou, nebo velkou vůlí pro 
čerpání kapalin s nízkou a vysokou viskozitou. Samonasávací 
čerpadla s nepřetržitým průtokem, který zvládne vysoké 
tlaky. 
Materiál: Litina, Uhlíková ocel, Nerezová ocel 316 
Max. průtok: 110 m3/h
Max. výtlačná výška: 16 bar

PERISTALSTICKÁ 

Jsou schopná přenášet média s vysokým obsahem pevných 
částic. Jemná manipulace s produktem a schopnost čerpat 
velmi abrazivní média. Vysoká sací výška s možností chodu 
nasucho. CIP provedení se skládacími rotory.  
Materiál: NR, NBR, EPDM, Viton ® 
Max. průtok: 150 m3/h
Max. výtlačná výška:  15 bar
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Průmyslová odstředivá čerpadla

KOVOVÁ S MECHANICKOU  
NEBO PAKOVANOU UCPÁVKOU

Vyrobeny v souladu s normou DIN 24256Z ISO 2858-5199, 
API 610. Návrhy s uzavřeným, otevřeným, vortexovým nebo 
vícekanálovým oběžným kolem.  Vysoká účinnost a nízké 
NPSH. 
Materiál: Nerezová ocel 316, litina, Ocel Duplex, Ocel Super Duplex
Max. průtok:  2500 m3/h
Max. sací výška: 220 m

VERTIKÁLNÍ ČERPADLA

Vertikální uzavřená a polootevřená čerpadla vhodná pro 
cirkulaci, nebo přepravu kapalin, jako jsou např. olej, voda, 
chemikálie a znečištěné kapaliny s abrazivními částicemi. 
Materiál: PP, PVDF, Litina, Nerezová ocel 316
Max. průtok: 1000 m3/h
Max. sací výška:  100 m

ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA S 
MAGNETICKOU SPOJKOU 

Čerpadla nalézají uplatnění v aplikacích, kde se nacházejí 
toxická a agresivní média. Celková těsnost se dosahuje 
použitím izolačního pláště, který odděluje čerpanou 
kapalinu od vnějšího prostředí. 
Materiál: PP, PVDF, PFA, Nerezová ocel 316
Max. průtok:  800 m3/h
Max. sací výška: 160 m

KOVOVÁ SAMONASÁVACÍ

Používají se tam, kde je potřeba čerpat z nižší úrovně, než 
v jaké se čerpadlo nachází. Mají schopnost čerpat z úrovně 

-7 m.  
Materiál: Litina, Nerezová ocel 316
Max. průtok: 350 m3/h
Max. sací výška:  80 m 
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PLASTOVÁ S MECHANICKÝM 
TĚSNĚNÍM

Jsou skvělým řešením pro čerpání korozivních, toxických a 
sterilních médií obsahujících pevné částice. 
Materiál PP, PVDF, PFA
Max. průtok: 110 m3/h
Max. sací výška:  65 m

SUDOVÁ

Používají se pro účinné vyprazdňování sudů a kontejnerů. 
Tato zařízení jsou praktická, lehká a snadno se používají. 
Materiál: PP, PVDF, Hliník, Nerezová ocel 316
Max. průtok: 200 l/min
Max. sací výška:  14 m

Průmyslová odstředivá čerpadla

HYGIENICKÁ

Řada sanitárních čerpadel s velmi širokým rozsahem 
použití, vyznačující se vysokou účinností a nízkou 
spotřebou energie. Tato zařízení byla navržena pro práci ve 
standardních aplikacích v mlékárenském, potravinářském, 
pivovarnickém a nápojovém průmyslu. 
Materiál: Nerezová ocel 316
Max. průtok:  800 m3/h
Max. sací výška: 140 m

Hygienická odstředivá čerpadla

SAMONASÁVACÍ

Používají se tam, kde je potřeba čerpat z nižší úrovně, než 
na které se nachází čerpadlo. Vysoce kvalitní povrchová 
úprava umožňuje použití čerpadel v potravinářském 
průmyslu. 
Materiál: Nerezová ocel 316L
Max. průtok:  50 m3/h
Max. sací výška: 40 m
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S ELEKTRICKY POHÁNĚNOU 
MEMBRÁNOU

Elektrické membránové čerpadlo Tapflo je poháněno 
převodovým motorem. U tohoto typu čerpadla je třeba 
změnit rotační pohyb na vratný. Získává se výstředníkovým 
hřídelem s vačkou a pístem.
Materiál: PE, PTFE, Hliník, Litina, Nerezová ocel 316
Max. průtok:  330 l/min
Max. výtlačná výška:  6 bar

VENTILY

Ventily a řídící moduly se montují do 
procesů různých průmyslových od-
větví po celém světě. Pracují velmi 
dobře v pivovarském a mlékárenském 
sektoru. Jsou také široce používány 
v potravinářském, nápojovém, che-
mickém a farmaceutickém průmyslu. 
Materiál:  Nerezová ocel 316

VÝMĚNÍKY TEPLA

Široká škála efektivních, trvanlivých 
a úsporných řešení v oblasti přenosu 
tepla pro všechny aplikace včetně: 
kyselin, plynů, olejů, tuků, čistících 
prostředků a mléka. 
Materiál:  Nerezová ocel 304 a 316, titan a jiné
Max. tlak: 25 bar
Max. plocha výměny tepla: 3800 m2

FILTRY

Jednoduché, duální, multibasket, mezipřírubové a 
automaticky čistitelné filtry chrání zařízení a zajišťují 
správnou kvalitu produktu. 
Materiál: PP, PVDF, Litina, Bronz, Uhlíková ocel, Nerezová ocel 316

Další nabízená zařízení Tapflo

HOMOGENIZÁTORY

Široká škála homogenizátorů, včetně 
laboratorních a procesních modelů 
se stovkami inovativních řešení pro 
práci na nejsložitějších aplikacích. 
Materiál: Nerezová ocel
Max. průtok: 50 m3/h
Max. tlak: 2000 bar

NOVINKA
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VOZÍKY

Použití mobilní verze čerpadlového 
agregátu je nejlepším řešením v situ-
aci, kdy jsou technologické procesy 
uživatele rozptýlené na více místech. 
Díky možnosti volné přepravy je 
přístroj téměř neomezený. 

OCHRANNÝ SYSTÉM 
GUARDIAN ™

Systém Guardian™ je zařízení na úspo-
ru energie určené k ochraně vzdu-
chomembránového čerpadla s dvě-
ma membránami před neefektivním 
způsobem provozu, který zbytečně 
používá energii a snižuje životnost 
jeho částí. Nabízí také další výhody 
plynoucí ze zajištění větší bezpečnos-
ti pro způsoby použití s vysokým 
rizikem.

OVLADAČE FREKVENCÍ

K dispozici v rozsahu výkonu 
až 22 kW, šetří elektřinu, snižují 
mechanické opotřebení čerpadla a 
odpovídají pracovním podmínkám 
požadavku procesu. Vyznačují se 
extrémně jednoduchou obsluhou, 
kompaktním pouzdrem a vysokou 
úrovní technické náročnosti. 

Příslušenství

TLUMIČE PULZACÍ

Aktivní tlumič pulzací je nejúčinnější 
způsob, jak odstranit kolísání tlaku 
ve výtlačném potrubí čerpadla. 
Tlumič pulzací pracuje aktivně se 
stlačeným vzduchem a membránou a 
automaticky nastavuje správný tlak tak, 
aby byly minimalizovány pulzace.
Materiały: PE, PTFE, Hliník, Nerezová ocel 316
Max. průtok: 400 l/min
Max. výtlačná výška: 16 bar

PNEUMATICKÝ MÍSIČ

Pneumatick ý mísič byl  v y vinut 
především pro nátěrový a polygrafický 
průmysl, kde se většina surovin v 
průběhu času v sudech nebo nádržích 
usazuje a před použitím je třeba je 
smíchat nebo rozmíchat. To obvykle 
znamená naklánění a protřepávání 
míchací nádoby nebo čerpání do 
míchací nádoby; což přidává čas, 
odpad, nepořádek a náklady. 

PNEUMATICKÝ 
REGULÁTOR HLADINY

Regulátor hladiny je malý, účinný a 
velmi jednoduchý na instalaci a použití. 
Tento důmyslný systém je provozován 
pouze s pneumatickými součástmi. 
Regulátor hladiny lze instalovat do 
jímky, nádrže nebo vany, aby čerpadlo 
automaticky spustil (automaticky 
s TPUK-LA nebo ručně s TPUK-LM) 
a automaticky zastavil v určitých 
hladinách kapaliny.
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SKIDY 
Technologické celky na míru
Dodáváme kompletní systémy s doplňkovým 
příslušenstvím, jako jsou vozíky, nádrže, hadice, 
ventily a další příslušenství. To, že máme vlastní 
výrobní linky nám umožňuje nabízet řešení, která 
jsou mnohem účinnější a udržitelnější. 

Sklad
V našich skladech máme k okamžitému dodání 
uloženou širokou škálu různých modelů čerpadel 
a náhradních dílů. 

Školení
Nabízíme školení v oblasti technologie čerpadel, 
servisu a preventivní údržby. 
Pro více informací nás, prosíme, kontaktujte.

Servis a údržba
Profesionální servis je přirozenou součástí našeho 
závazku vůči zákazníkovi. Nabízíme servis na 
místě i v našich servisních střediscích. 
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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.


