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SVERIGES BREDASTE
SORTIMENT AV
FLÖDESUTRUSTNING
TILL PROCESS &
HYGIENINDUSTRIN
I samarbete med vår
servicepartner
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ISO 9001 ISO 14001

Colly Flowtech Gruppen

PUMPAR – VENTILER – VÄRMEVÄXLARE – SLANGAR – ROSTFRITT – SERVICE/UNDERHÅLL

COLLY FLOWTECH TOTALKONCEPT™

DET ÄR ER PRODUKTION
SOM ÄR VIKTIG
Vi är stolta över att kunna leverera optimala långsiktiga lösningar och expertis
till våra kunder som bidrar till ökad produktivitet, högre driftsäkerhet och låga
kostnader över tiden. Marknadsledande produkter från välkända tillverkare, stort
CER
TI

kunder och leverantörer, ger bra helhetslösningar och ett unikt totalkoncept.
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engagemang och innovativa idéer - i kombination med nära samarbete med våra

ISO 9001 ISO 14001

Colly Flowtech Gruppen

SERVICE & UNDERHÅLL
 Service ute hos kunder eller på vara servicecenter.
 Upp till 7 servicetekniker med dokumenterad SSG-utbildning och processerfarenhet.
 F ullt utrustade servicecenter i Stockholm, Örebro och Jönköping.
 F örebyggande el. avhjälpande underhåll samt teknisk support hos kunder.
S
 erviceavtal med fullständig servicedokumentation och bilder.
 Vi kan hjälpa er med service & underhåll på de flesta modeller och fabrikat.
 Colly Flowtech Servicekoncept med unika kundanpassade underhållspaket.

UTBILDNING
 Utbildningar i service och underhåll.
 Kundanpassade utbildningar i pumpteknik för produktionspersonal.
 Utbildningar på vårat utbildningscenter i Kista eller hos våra kunder.
 Utbildningar omfattar både teori och praktik.
 Utbildningsbevis och dokumentation.

DOKUMENTATION
 Drift och underhållsdokumentation på papper, PDF eller CD.
 Unikt dokumentationspaket underlättar för kvalificering/validering.
 Arkivering av alla certifikat, tester och manualer för spårbarhet.
 Kontinuerlig utveckling av service och underhållsdokumentation.
 Colly Flowtech är certifierade enligt ISO9001 & 14001.
 Lång erfarenhet av dokumentation, märkning och spårbarhet.

KUNDANPASSADE LÖSNINGAR
 Stort urval av tillägg och kundanpassningar av våra produkter.
 Kundspecifika aggregat, t.ex. mobila med frekvensomriktare, rostfria
ljuddämpande skyddshuvar, ramverk för pappersbruk mm.
 Knivtätningar eller vår unika spolutrustning för ”besvärliga” produkter.
 Specialmaterial på pumpar, o-ringar & packningar kan erhållas.
 Kompletta 2D och 3D ritningar kan erhållas.
 Anpassning av aggregatsdetaljer för optimering av mått och vikt.

BRETT SORTIMENT AV RESERVDELAR
 Lager av reservdelar i Stockholm och Jönköping.
 Unikt sortiment Service-/ Reservdelskit och lösa delar komplett med dokumentation.
K
 omplett sortiment av mekaniska tätningar till process-/hygienpumpar
 Vi erbjuder prisvärda slitdetaljer till ett flertal pumpmodeller och fabrikat,
som t.ex. excenterskruvpumpar, membranpumpar, centrifugalpumpar m.m.

COLLY FLOWTECH PRODUKTBREDD

DISTRIBUTÖR FÖR
MARKNADSLEDANDE
TILLVERKARE
Våra leverantörer är etablerade, välrenommerade och
internationellt verksamma. Gemensamt för dem alla
är höga kvalitetskrav och ständig utveckling.

PUMPAR
 Distributörer för Johnson Pump UK, CSF, Albin Pump, Jessberger, Varisco, DESMI Rotan m.fl.
 Egen tillverkning av membranpumpar via vårt dotterbolag Dominator Pump.
 Komplett program pumpar för många olika branscher inom hygien- och processindustrin.
 Flexibla, välkända och marknadsledande tillverkare.
 Service, reservdelar och support lokalt i Sverige.
 Lång, unik erfarenhet och expertis - stor produkt och applikationskunskap.
 Nytt är Bertoli homogenisering och högtryckspumpar samt Pompetravainis breda
sortiment processpumpar och vakuumpumpar.

ROSTFRIA RÖR OCH RÖRDETALJER FRÅN A.G. JOHANSON METALLFABRIK AB
 Vårat dotterbolag A.G. Johansons Metallfabrik har tillverkat rostfria detaljer sedan 1870.
 Komplett sortiment av hygieniska rör, rördetaljer, tankrengöring, rörfilter och packningar.
 Kundanpassade produkter, allt från små detaljer till stora system i rostfritt stål.
 Gediget yrkeskunnande, egen elektropolering, certifierad svetsning mm.
 GEA Breconcherry gedigna sortiment CIP-kulor för bl.a. tankrengöring.
 Ultrapharmas unika sortiment packningar & användarvänliga lösningar för hygienindustrin.
 Lång erfarenhet av dokumentation, märkning och spårbarhet.
 Stor lagerhållning i Kolbäck för snabba leveranser.
 Nytt är Keofitt® ventiler för steril provtagning; en helt unik produktserie för Läkemedelsoch Livsmedelsinstusti.

SLANGAR TILL HYGIEN- OCH PROCESSINDUSTRIN
 MTG och Saint-Gobains breda slangsortiment av flexibla slangar för process- och hygienindustrin.
 Egen verkstad med slangmontering, provtryckning och märkning/dokumentation.
 Brett urval av material – bl.a. Silikon, PFA/MFA, PTFE, olika gummi, PVC och Thermoplaster.
 Stor kunskap och expertis inom ATEX, tuffa applikationer, extrema temperaturer,
aggressiva kemikalier, rena miljöer, svetsbara slangar och pumpslangar m.m.
 Slangtillbehör och specialprodukter for t.ex. anslutningar och monteringssystem finns.
 Uppfyller vid behov med full dokumentation – Materialcert, FDA/USPVI, ISO10993,
EU1935/2004/EC, European Pharmacopeia §3.1.9 m.fl.
 Lagerhållning i Sverige av vanligt förekommande modeller för snabba leveranser.
 AGJ hjälper till med kundanpassade anslutningslösningar.

KOMPLETTERANDE UTRUSTNING & TILLBEHÖR SAMT SINGLE-USE
 Boosterpumpar, frekvensomformare, pulsationsdämpare, pulvermixrar m.m. även i ATEX utföranden.
 Doserpumpar och hela lösningar för doseringar, även i hygieniska och ATEX-utföranden.
 Colder droppfria snabbkopplingar - brett standardsortiment och kundanpassningar.
 ITT kompletta program av hygieniska membranventiler for läkemedels- och livsmedelsindustri.
 Colly Flowtech har även stort kunnande i kompletterande utrustning som t.ex.
tryckstegringspumpar, kondensatpumpar och frekvensstyrningar.
 Single-Use-produkter för biopharmaceutiska industrin – Slangar, Snabbkopplingar, Flaskor/behållare,
Ventiler, Påsar, Filter
 Färdigmonterade och gammastrålade slangar, kopplingar, påsar, filter som monterats i vårt egna
certifierade renrum och levereras dubbelförpackade.
 Colly Flowtech är exklusiv leverantör av Masterflex breda sortiment slangpumpar.

WRIGHT REVOLUTION
KOLVROTOR/LOBROTORPUMPAR

WRIGHT CLASSIC+
LOBROTORPUMPAR

Ny unik design kombinerar fördelarna med
Kolvrotor- och Lobrotorpumpar

Robusta och driftsäkra pumpar i klassisk design
med brett applikationsområde

• Senaste generationen kolvrotorpumpar med
utvecklad design, hög skonsamhet, självsugande,
fullt reversibel, låg ljudnivå och minimala pulsationer.
• Pumpen i syrafast stål SS316L & Wright 808
”ickeskärande” Alloymaterial i rotorer.
• Spolsäker och servicevänlig pump med
frontmonterade tätningar & UH-fri växellåda.
• Extremt robust och moduluppbyggd konstruktion
som även kan förses med lobrotorer.
• CIP/SIP certifierad & självdranerande med std
ytfinhet Ra 0,8 (opt. Ra 0,5). Uppfyller EHEDG, 3A,
FDA/USP6, EU1935/2004 och ATEX.
• Extremt hög verkningsgrad även vid låga viskositeter.
• Klarar flöden upp till 190 m3/h och tryck max 31 bar.
• Finns med tillval Armalloy™ FDA-beläggning för en
lång livslängd på slitande vätskor som t.ex. Ketchup,
filterhjälpmedel, suspensioner och förorenade
vätskor.
• Industriellt utförande till bla. Energi & Pappersbruk.
Lämplig för bl.a. tallolja vid höga tryck, stärkelse med
skonsam hantering, såpa, lut, spjälkvatska, Kaolin,
Kaliumkarbonat, Talk, Peroxid PCC, Hartser mfl.
• Måttmässigt fullt utbytbara mot Waukesha U1 &
U2.
• Reservdelar uppbyggda i smarta kit för ett enkelt
FU/UH.
Tillverkare:

• Vätskeberörda delar i rostfritt syrafast stål SS316L.
• Kraftig lagring och små spel ger hög verkningsgrad
och god driftekonomi.
• Ytfinhet Ra. 0,8 och uppfyller 3A/USP6, FDA & ATEX.
• Lämplig för viskösa medier & produkter inom
livsmedel, papper & massa och processindustrin.
• Servicevänlig & moduluppbyggd. Flöden upp till
189 m3/h.
• Stora urval av material, tillval och tätningslösningar.
bl.a. en unik beläggning för slitande och aggressiva
medier som Kaolin, Kaliumkarbonat, Pasta, Hartser
etc.
• Klassisk pump inom Pappersbruk för bl.a. Såpa,
Tallolja, Lignin, Grönlutsslam, Stärkelse och andra
krävande vätskor.

WRIGHT TRA
KOLVROTORPUMPAR

WRIGHT STERILOBE SL
LOBROTORPUMPAR

Traditionell ”Heavy duty” pump för både tung
processindustri, livsmedel- & läkemedelsindustrin

Den senaste generationen höghygieniska
lobrotorpumpar med stora valmöjligheter

• Tillverkad av syrafast stål SS316L. Unik ”ickeskärande”
metall i rotorer bidrar till minimalt återlackage.
• Tätningslösningar anpassas efter behov. Enkla/
dubbla mekaniska eller O-ringstätningar.
• Robust konstruktion med låg ljudnivå.
• Utmärkt for applikationer där pumpen skall vara
självsugande och ge noggrant repeterbart flöde.
• Hög verkningsgrad även vid låga viskositeter.
• Klarar flöden upp till 102 m3/h och tryck max 34 bar.
• Pumpar/reservdelar utbytbara mot Waukesha U1
& U2.
• Godkänd och certifierad enligt EHEDG & 3A.
• Även utföranden för Energi & Pappersbruk. Lämplig
för bl.a. Tallolja vid höga tryck, stärkelse med
skonsam hantering, såpa, lut, spjälkvätska m.fl.

• Moduluppbyggd och servicevänlig serie för flöden
upp till 230 m³/h, tryck 15 bar och temperatur 150°C.
• Vätskeberörda delar tillverkade i syrafast rostfritt stål
316L. Uppgraderad & underhållsfri växeldel.
• Ytfinhet Ra. 0.6 och anpassad för CIP/SIP som
standard.
• Godkänd och certifierad enligt EHEDG, 3A & ATEX.
• FDA/USP6/AFO-certifierade tätningsmaterial.
• Extra kraftig upplagring med internmonterade
tätningarger hög driftsäkerhet och låga
underhållskostnader.
• Stort urval av tillägg och materialkombinationer
gör Sterilobe anpassningsbar för många olika
applikationer.

Tillverkare:

Tillverkare:
Tillverkare:

CSF CS/A
CENTRIFUGALPUMPAR

CSF AS/H
VÄTSKERINGPUMPAR

CSF TS
DUBBELSKRUVPUMPAR

Komplett serie med moduluppbyggda höghygieniska centrifugalpumpar i 27 storlekar

Serie med hygieniska självsugande vätskeringpumpar för livs- & läkemedelsindustrin

Ny serie dubbelskruvpumpar för
hygien- och processindustrin

• Extra upplagring, unik självdränerand och
internmonterad balanserad tätning ger en längre
livslängd på applikationer t.ex. WFI /PW, CIP och
lösningsmedel.
• Gjutet syrafast stål SS316L med minimala toleranser
ger högre verkningsgrad och lägre ljudnivåer.
• Uppfyller hygienkrav EHEDG, 3A, USP6/AFO, FDA &
EU1935/2004.
• Unik dokumentation, certifikat och tester
underlättar validering/kvalificering for livs- &
läkemedelsindustrin.
• Servicevänlig och moduluppbyggd serie i 27 stl med
utbytbara reservdelar.
• Stort urval av ”options” och materialkombinationer,
t.ex. vagnar, vibrationshämmande fötter,
Frekvensstyrningar, ATEX, Inducer, elektropolering,
dräneringar etc.
• Finns även i industriellt utförande med flänsar och
ATEX för tuffa och krävande applikationer inom
processindustrin.

• Ny design ger optimal verkningsgrad/sugförmåga.
• Frontmonterade interna och självdränerande
tätningar ger en ökad livslängd och högre hygien.
• Extra upplagrade pumpar i gjutet syrafast stål 316L,
ger högre driftsäkerhet och lägre ljudnivå.
• Uppfyller hygienkrav 3A & USP6/AFO & FDA.
• Reservdelar i förebyggande underhållskit.
• Dokumentation, certifikat och tester
underlättar validering/kvalificering för livs- &
läkemedelsindustrin.
• Stort urval av ”options” och materialkombinationer,
t.ex. vibrationshämmande fötter, ATEX, Inducer,
elektropolering, dräneringar etc.

• Pulsationsfritt reversibelt flöde, skonsam
produkthantering, hög hygien och servicevänlighet
• Tillverkad helt i rostfritt med allt vätskeberört i solid
SS316L, Ra≤0,8µm.
• Klarar låg- och högviskös produkt, CIP distribution och
reversibelt flöde i en pump!
• Flöden upp till 180 m3/h, tryck 16 bar samt
temperaturer upp till 140°C
• Monteras som standard med IEC norm motorer för ett
brett flödesområde
• Ultrahygieniska frontmonterade tätningar och en unik
svensktillverkad moduluppbyggd tätningslösning
• Kräver extremt lågt NPSHr samt hanterar produkt med
inblandning av luft, partiklar samt är självsugande.
• Konstruktion enligt EHEDG och alla material godkända
och certifierade enligt 3A, EU Reg. 1935/2004 och FDA
• Framtagen för hygieniska applikationer inom Livs och
läkemedelsindustrin men passar med sina många
egenskaper och fördelar utmärkt inom flertalet andra
processindustrier

Tillverkare:

Tillverkare:

Tillverkare:

CSF MA/MI
EXCENTERSKRUVPUMPAR

BARDIANI HYGIENISKA VENTILER
SÄTES OCH MIX-PROOF VENTILER

BARDIANI HYGIENSKA VENTILER
VRIDSPJÄLLS OCH KULVENTILER

Bred serie excenterskruvpumpar för
process- och hygienindustrin

Hygieniska ventiler för livsmedels-, läkemedelsoch kemiindustri av absolut högsta kvalitet

Hygienska, manuella och automatiska
vridspjälls och kulventiler

• Pulsationsfritt reversibelt flöde, hög sugförmåga och
brett flödesområde för kompakta, mobila eller fasta
installationer.
• Produktberorande delar i gjutjärn eller syrafast
rostfritt material SS316/L..
• Enkla att demontera vid inspektion och underhåll/
service
• Moduluppbyggd serie upp till DN150, klarar max 24
bar och skonsam produkthantering.
• Klarar att pumpa låg- & högviskösa slitande/
ickeslitande vätskor med stora partiklar.
• MA-serien, en hygienisk serie pumpar i polerat
utförande med full dokumentation och certifierade
material.
• Lämplig for applikationer i livs-, bryggeri-, kosmetikoch läkemedelsindustrin.
• MI-serien, en bred serie industriella pumpar för bl.a.
Energi, VA/slam och kemiapplikationer.
• Stort urval av olika utföranden, anpassningar och
tillbehör, även i ATEX-utföranden.

• Komplett program av sätes-, Mix-proof-,
säkerhetsventiler etc. Även i reglerventilutförande.
• Tillverkade och bearbetade ur solitt SS316L - mycket
robust ventil - minimal risk för sättningar vid
svetsning.
• Ger minimalt friktionsmotstånd, enkel service och
underhåll.
• Hygienisk design med Ytfinish Ra ≤ 0.8 som standard,
andra värden mot förfrågan.
• Från DN10 – DN150 mm med olika
packningsmaterial; EPDM, NBR, Silicon m.fl. och alla
typer av anslutningar ger en mycket hög flexibilitet.
• Godkända packningar enligt FDA, USP6, certifierade enligt
EHEDG och 3A
• Pneumatiska manöverdon luft/luft – luft/fjäder med
möjlig integrering av lägesindikator (induktiv eller
microswitch) magnetventil, AS-I modul mm.
• Även ATEX utförande.

• Vridspjällsventilerna är tillverkade och bearbetade ur solitt
SS316L vilket ger en mycket robust ventil med minimalt
risk för sättningar vid t.ex. svetsning.
• Minimala friktionsmotstånd, enkel service och underhåll.
• Hygienisk design med ytfinish Ra ≤ 0.8 som standard,
andra värden mot förfrågan.
• Från DN10 – DN150mm och med olika packningsmaterial
som EPDM, NBR, HNBR, Silicon och PTFE (Kulventilerna) och
alla typer av anslutningar ger en mycket hög flexibilitet.
• Vridspjällsventilerna klarar som standard 10 bar och
kulventilerna 16-64 bar beroende på storlek och modell,
2- alt 3-vägs ventiler, samt fullt vakuum.
• Godkända packningar enligt FDA, USP6,
Vridspjällsventilerna uppfyller även kraven EHEDG och 3A
• Lämpliga för all typ av industri och medier, korta ledtider
och stor flexibilitet
• Pneumatiska manöver don luft/luft – luft/fjäder med
möjlig integrering av lägesindikator (induktiv eller Micro
switch) magnetventil, AS-I modul, även ATEX utförande

Tillverkare:

Tillverkare:
Tillverkare:

POMPETRAVAINI TCH SERIEN
CENTRIFUGAL ISO-NORMPUMPAR

VARISCO J
CENTRIFUGALPUMPAR självsugande

VARISCO STR SERIEN
CENTRIFUGALPUMPAR självsugande

Enligt ISO 2858/5199 för de höga kraven inom
särskilt Process, petrokemisk och kemi industrin.

Världens bredaste sortiment självsugande centrifugalpumpar för bl.a. Process, VA/Reningsverk, Kemi, Gruv

Självsugande Heavy-Duty centrifugalpumpar för
applikationer främst inom VA / Reningsverk.

• Kapacitet upp till 500 m3/h och uppfordringstryck till 16 bar.
• Dimensioner och prestanda enligt standarderna ISO
2858 / DIN 24256
• Omfångsrikt materialval: från gjutjärn till hastelloy.
• Hög hydraulisk verkningsgrad och låga NPSH krav.
• Axeltätningar enkel- eller dubbelmekanisk tätning (ISO 3069
/ UNI EN 12756) Patrontätning samt packboxtätning i olika
utföranden.
• Pumphus och tätningshus kan förses med värme- eller kylmantlar efter behov.
• Monoblock varianten, via lanterndel till motorer med B5 fläns,
ger inriktningsfördelar, enkel montering och garanti för perfekt
inriktning, även efter transport.
• Från TCH-serien härleds TCT-serien – Vortexpumpar, TCAserien – med öppen pumphjul och TCD-serien – Termisk
oljepump, TCHM / TCTM – monobloc varianter.
• Hantering av rena eller förorenade vätskor inom kemisk
industri, petrokemisk, farmaceutisk, livsmedel, massa
och papper samt allmän industri och ATEX miljö.

• Unik konstruktion med sughöjder 7,5 m och flöden max
1400 m3/h.
• Konstruktionen möjliggör utbyte av dränkbara pumpar till
torruppställda servicevanliga installationer.
• Frontmonterade inspektionsluckor samt ”back-pull out”
konstruktion bidrar till enkelt underhåll & inspektioner.
• Koniskt tätningsutrymme med internmonterade
balanserade tätningar vilket ger långa livslängder.
• Öppna pumphjul och fria passager möjliggör flöden med
fasta partiklar upp till 76 mm.
• Finns i blockmontage eller fri axelanda och förstarkt
lagring.
• Stort urval av olika utföranden, anpassningar och
tillbehör som t.ex. ATEX-utförande, skärande pumphjul,
magnetdrift, mobila arrangemang, portabla, bensin/
dieseldrift etc.

• STR-Serien lämpar sig för kraftigt förorenade vätskor inom
Avlopp och Reningsverk med innehåll av fibrer, cellulosamaterial
och andra slitande partiklar.
• Unik konstruktion samt inbygg backventil ger sughöhöjder upp
till 7,5 m och flöden till 600 m3/h
• Konstruktionen möjliggör utbyte av dränkbara pumpar till
torruppställda servicevänliga installationer
• Frontmonterade inspektionsluckor samt ”back-pull out”
konstruktion bidrar till ett enkelt underhåll och inspektioner.
• Pumparna finns i många olika materialkombinationer och
utföranden för att optimalt passa för resp. applikation.
• Koniskt tätningsutrymme med internmonterade balanserade
tätningar i Tungstenkarbid som standard ger långa livslängder.
• Öppna pumphjul och fria passager möjliggör förorenade vätskor
med upp till 75 mm partiklar
• En rad olika tillval som tex. ATEX-utförande, skärande pumphjul,
mobila arrangemang, ger ett brett applikationsområde.

Tillverkare:
Tillverkare:

Tillverkare:

POMPETRAVAINI TBH/TBA/TMA
SIDKANAL- / FLERSTEGSPUMPAR

POMPETRAVAINI TRVX / TRMX
VAKUUMPUMPAR VÄTSKERINGTYP

POMPETRAVAINI
VAKUUMSYSTEM

Självsugande, tryckförhöjande pumpar som
klarar vätskor med inblandade gaser

Ny serie vakuumpumpar av vätskeringstyp med en
innovativ design och hög verkningsgrad.

Kompletta, skräddarsydda vakuum/
kompressorsystem från Pompetravaini.

• Modern gjutningsteknik ger färre delar, lägre vikt och
högre verkningsgrad
• Individuellt hydrauliskt balanserade impellrar
minimerar slitage på lager
• Klarar rena och lätt förorenade vätskor, med
inblandade gaser, flytande gaser
• Flöden upp till 70 m3/h, max uppfördringshöjd
40–400 m, sidkanalpumparnas sughöjd 8,5 m
• Val av kopplad eller monobloc motor i horisontellt eller
vertikalt utförande. Även magnetdrivna versioner.
• TBA kräver extremt lågt NPSHr
• Stort materialutval för att uppfylla specifika krav och
behov av flertal tätningsurval och arrangemang.
• Framtagen för kemiska, petrokemiska, farmaceutiska,
livsmedelsindustri, värme- och vattenverk, sjöfart; och
finns även i ATEX utförande.

• Flöden upp till 2000 m3/h och vakuum till 33 mbar.
• Nyutvecklad hydraulisk geometri ger mellan 10-20%
högre verkningsgrad än den konventionella serien
vätskeringvakuumpumpar och därmed lägre drift och UHkostnader över tiden.
• Egenutvecklad kompakt design vilket leder till betydligt
mindre inbyggnadsmått och totalvikt.
• TRVX är en väldigt robust ”Heavy-Duty” serie dubbelt
upplagrade pumpar för låga UH-kostnader och
hög driftsäkerhet där man utvecklat designen och
effektiviteten.
• TRMX serien är en blockmonterad effektiv vakuumpump
med en rad fördelar mot konkurrenter som t.ex. lättare,
effektivare, mindre servicemedia, vikt, ljudnivå mm.
• Framtagna för process och hygienindustrin till
applikationer inom centrala vakuumsystem, kondensering,
avluftning, kokningsprocesser, torkningssystem,
sterilisering, filtration, återvinning av lösningsmedel; även
ATEX utförande.

• Pompetravainis vakuumsystem består av valbar
TRH-, TRS-, TRM-, TRV-serien västkeringvakuumpump;
cyklonseparator; värmeväxlare; kompakt, stabil ram;
olja demister…allt anpassningsbar till just din process
och behov.
• Hydrosys / kompakta Hydropack (33–900 mbar, 3500
m3/h) - kompletta system med vatten som driftsvätska
• Oilsys / kompakta Oilpack (20–900 mbar, 1600 m3/h) kompletta system med olja som driftsvätska
• Hydrotwin/Oiltwin (2–900 mbar, 3500 m3/h)
- kompakta, dubbla, PLC-kontrollerade
högvakuumsystem med vatten, respektiv olja som
driftsvätska
• Minimal förlust av driftsvätska, designad för enkel
underhåll
• Flertal material och tätningsval samt ATEX klassade
system.

Tillverkare:

Tillverkare:

Tillverkare:

PROCESSPUMPAR Magnetdrivna

DESMI NSL / ESL
IN-LINE CENTRIFUGALPUMPAR

Bred serie robusta processpumpar för bl.a. VA,
Energi, Petroleum och Kemi sedan 1927!

Hög verkningsgrad, låg NPSHr in-line pumpar för låg
viskösa, lätt förorenade vätskor

• Processpumpar i Centrifugal-, ving och
turbinutförande, även med tätningslös magnetdrift.
• Moduluppbyggd design med utmärkt hydraulisk
prestanda och verkningsgrader.
• Finns utföranden som bla. uppfyller normer EN733,
ISO2858/5199 och API.
• Slutna dynamiskt och hydrauliskt balanserade
pumphjul och låga NPSH-värden.
• DIN normerade tätningar EN12756 samt robusta
axel och lagerkonstruktioner.
• Bred serie av magnetdrivna ving & turbinpumpar för
små flöden, doseringar och för tuffa applikationer.
• Även i andra modeller som vertikala djuppumpar,
flerstegspumpar, splitcase, API m.m.
• Stort urval av olika utföranden, anpassningar &
tillbehör; även ATEX utföranden.

• Vertikala, platsbesparande in-line utförande som enkelt
kan installeras i exist erande rörsystem
• Standard flänsdimensioner (NSL: DN 65–400, ESL: DN
25–100) och avsedda för montering tillsammans med
kortkopplade IEC-elmotorer, standard mekaniska tätningar
med brett urval
• Hög verkningsgrad och låg NPSHr
• Klarar max 3800 m³/h (NSL), 2000 m3/h (ESL), 150°C och
upp till 500 cSt.
• Tillverkas som standard i Gjutjärn, Brons – andra material
efter förfrågan såsom AISI316L, SuperDuplex, SAF2507
• Enkel installation och åtkommst för underhåll, monobloc
utförande utan krav på uppriktning – med eller utan
kullager, eller spacer-koppling
• Typiska vätskor är vatten – med eller utan tillsatser,
sjövatten, tunnflyttande oljor, diesel, bensin, kemikalier
• Utmärkt till bränsledepåer, kylvatten/media,
cirkulationssystem, alkoholer och lösningsmedel
• Finns i ATEX-utföranden

ATURIA ROTOS – POMPETRAVAINI

Tillverkare:

Tillverkare:

DESMI ROTAN GP/HD/PD & CD
KUGGHJULSPUMPAR

DESMI ROTAN ED
KUGGHJULSPUMP Magnetdriven

En komplett serie Heavy Duty pumpar
tillverkade i Gjutjärn, Stål eller Syrafast stål

Magnetdriven pump för låg och mellan viskösa
vätskor som är giftiga, frätande eller aggressiva!

• Klarar max 250 m3/h, 250°C och upp till 250 000 cSt
• Mantlingar med ång/hetvatten, hetolja eller elektriska
varmepatroner!
• Packboxar, enkla eller dubbla mekaniska samt
Patrontätningar enligt EN12756/DIN24960.
• Full Back & Front Pull Out konstruktion som
underlättar service och underhåll.
• Anslutningar In-line eller i 90° vinkel ger förenklade
installationsmöjligheter.
• Blockmonterade GP-serien forstandardapplikationer
upp till 50 m3/h.
• API676, speciellt Chokladutförande och andra
anpassningar mot förfrågan.
• Utmärkt for oljor, bitumen, losningsmedel, polyoler,
lim, harts, polymer, syror & alkali, melass, choklad, fett
mm; även ATEX miljöer.

• Levereras som kompakt flänsmonterat pump med IEC
standard motor/kuggväxel, eller med fri axelände för
montage på bottenplatta till extern drivenhet.
• Unik patenterad intern cirkulation som ger god smörjning
och kylning över magnet/lager!
• Klarar max 90 m³/h, 250°C och upp till 10 000 cSt.
• Tillverkas i Gjutjärn, Kolstål eller Syrafast stål med flertal
olika material i bussningar för optimal anpassning till olika
vätskor.
• Dynamiskt balanserad rotor ger minimal axiell belastning
som bidrar till mycket lång livslängd och säker drift!
• Typiska vätskor är isocyanat, lösningsmedel, xylen, fenol,
bekämpningsmedel, benzene och andra farliga organiska
vätskor; även ATEX miljöer.

Tillverkare:
Tillverkare:

BERTOLI
HOMOGENISATORER

LÄKEMEDEL/BIOTECH

Bertoli utvecklar och tillverkar sedan 1974 Homogenisatorer och Högtryckspumpar
för Livsmedel, Läkemedel och Kemi och processindustri.
• Komplett program homogenisatorer och högtryckspumpar av högsta kvalité för flöden
10 lit/h - 60 000 lit/h och tryck upp till 2000 bar.
• Nya unika 3-kolvs homogenisatorn ATOMO 3.0 revolutionerar marknaden för laboratorier
och småskaliga produktioner.
• Klarar mellan c:a 30-500 lit/h och upp till 1500 bar, 1-2 steg och ger möjlighet att mycket
enkelt skala upp till produktionskapaciteter
• Levereras även i ATEX utförande!
• DUPLEX SAF2507 och SAF2205 som standard samt en rad olika applikationsspecifika
materialkombinationer för hög flexibilitet och driftsäkra processer.
• Unik patenterad självuppriktning av kolvar och extra upplagrad växeldel ger lång
livslängd, lågt UH-behov och låga ljudvolymer.
• Nyutvecklad ”Margherita” unik högeffektivitets homogeniseringsventil som möjliggör
upp till 30% energibesparingspotential liksom sänkta UH-behov och förbättrad
produktkvalitet.
• Hög flexibilitet, egentillverkning av alla ingående komponenter och egen utvecklingsavdelning ger optimala lösningar för specifika krav med korta leveranstider.
• Stor kunskap om dokumentation, nytt testcenter och separata monteringsmoduler
borgar för högsta säkerhet och kvalitet.
• Robust och kompakt konstruktion, 1- alt 2-stegs ventiler, fasta eller variabla flöden, lågt
NPSH och låga ljudnivåer. Finns även som Laboratorie Homogenisatorer, modell Atomo/
Molecola.
• Egentillverkning och utveckling sedan 40 år och ingår numera i världskända Interpump
koncernen.

PAPPERS- & MASSAINDUSTRI

Tillverkare:

LIVSMEDEL OCH BRYGGERIER

MBS
TUBVÄRMEVÄXLARE

KEMI- OCH PROCESSINDUSTRI

Brett sortiment av tubvärmeväxlare för process- och hygienindustrin av hög
kvalitet i SS316L
• Brett sortiment standard och kundanpassade tubvärmeväxlare av högsta kvalitet i SS316L.
• Egentillverkning sedan 1995 och specialister på korrugering & innergeometrier för högsta
effektivitet.
• Högre verkningsgrad för kylning & värmning med ny unik design på innerror.
• Skonsam produkthantering, hygienisk design och fullt dränerbara.
• Finns även i dubbelmantlat, kontamineringsfritt utförande i Ra. 0,5, helt utan packningar för
läkemedelsindustrin.
• Helsvetsad gedigen konstruktion med testcertifikat som standard.
• Full dokumentation som t.ex. materialcert. 3.1, ytfinhet, trycktest, EHEDG, CE, ATEX etc.
• MBS är väldigt flexibla och med korta leveranstider.
• Stort urval av optioner och kundanpassningar för många applikationer och hög driftsäkerhet
inom läkemedel, livsmedel energi och kemi.

ENERGI, MILJÖ, VA, GRUVOR, FÄRG M.M.

Tillverkare:
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Colly Flowtech Gruppen

API SCHMIDT BRETTEN
PLATTVÄRMEVÄXLARE

API SCHMIDT BRETTEN SIGMAWIG
HELSVETSADE PLATTVÄRMEVÄXLARE

MBS HERCULES
SKRAPVÄRMEVÄXLARE

Brett sortiment Plattvärmeväxlare för hygien och
processindustrin

Helsvetsad plattvärmeväxlare helt i SS316L, utökar
insatsområden gällande media, tryck och temperatur

Hygieniska skrapvärmeväxlare för viskösa
produkter

• Egentillverkning sedan 1930-talet.
• Tillverkning i Tyskland med lång expertis och kundskap.
• Oerhört brett sortiment från 25 – 500 mm anslutningar.
• Högsta kvalité och omfattande dokumentation och
intyg.
• En rad unika och patenterade lösningar som t.ex. PTFEbelagda packningar för en väsentligt längre livslängd.
• Många applikationer och referenser inom Process- och
hygienindustrin.
• Flexibel tillverkare med många tillval och möjlighet till
kundanpassningar, som t.ex. isolering, rotsfria ramar och
maskinskor.
• Stort urval av olika anslutningar.
• Omfattande dokumentation, testintyg och certifikat.
• Finns även i polerat och dubbelavtätat utförande (DW)
med läckageindikering för t.ex. läkemedelsapplikationer.

• Speciellt användbar inom processindustri,
läkemedelsindustri och i applikationer gällande industriell
kylning eller värmebalansering.
• TIG svetsning utan "filler" eliminerar risken för läckage eller
diffusion av aggressiva och miljöfarliga produkter
• Temperaturer från -40°C till 300°C
• Tryckområde från absolut vakuum till 35bar
• Flöden upp till upp till 450m³/h
• Inbyggd kompensator mot termisk expansion
• Anslutningar 1" till 6" stift eller flänsanslutningar
• Används för rontroll av kemiska reaktioner;
temperaturutjämning av mellan- och slutprodukter;
avkylning, uppvärmning eller kondesnering av
lösningsmedel, avkylning/uppvärmning av demineraliserat
vatten, värmeåtervinning inom kemiska processer eller
raffinering, avdunstning/kondensering av kylmedel

• MBS serie hygieniska skrapvärmeväxlare Hercules
kombinerar möjligheten att skonsamt och hygieniskt
kyla/värma viskösa produkter
• Moduluppbyggd serie med robust konstruktion och
hög verkningsgrad
• Max tryck 19,5 bar och maxtemp 184°C
• Vätskeberörda material i polerad SS316L och
packningar i FDA-cert material
• Flera egenutvecklade fördelar mot konkurrenter som
tex inloppsgeometrier, tätningsarrangemangen,
moduluppbyggnad
• Brett urval av optioner som tex tätningsarrangemang,
packningsmaterial och specialanpassningar av
aggregatet samt mycket korta ledtider.
• Levereras mot förfrågan med komplett
dokumentationspaket inkl. 3.1B certifikat, FDA,
EU1935/2004 godkända material

Tillverkare:

Tillverkare:

Tillverkare:

ALBIN PUMP ALH/ALP
SLANGPUMPAR

JESSBERGER JP SERIEN
FATPUMPAR

JESSBERGER JP700-SERIEN

Senaste generationen slangpumpar med
egenskaper för krävande applikationer

Serie med fatpumpar för hantering av livsmedel,
syror, alkalier, lösningsmedel och bränslen

Fatpumpar tillverkade i SS316L med statorer i NBR-L,
EPDM, FKM, PTFE, m.fl. för viskösa produkter

• Sjalvsugande, torrkorningsaker, reversibel & skonsam
produkthantering. Finns aven i ATEX-utforanden.
• Lamplig for slitande, korrosiva, gasformiga och
skjuvkansliga vatskor med eller utan partiklar.
• Utmarkt for dosering med hog noggrannhet och
repeterbarhet.
• Robust konstruktion o designad för enkelt UH.
• Albins slangar ar utvecklade och framtagna for hog
driftsakerhet och lang livslangd, finns aven for andra
fabrikat/modeller.
• Miljovanlig och fororeningsfri med vatskan helt
innesluten i slangen.
• Stort urval av storlekar och utforanden, anpassningar
och tillbehor för flöden upp till 150 m3/h.
• Nydesignad serie pumpar ALP för lägre tryck o enklare
applikationer
• Certifierade slangar som uppfyller 3A, FDA & USP VI for
hygieniska applikationer.
• ALH25-65 finns aven i spesciellt CIP-utforande.
• Flexibel tillverkare med lång erfarenhet och hög
expertis.

• Välj mellan elektrisk eller luftdriven, båda med
reglerbar hastighet
• Explosionssäkra universalmotorer för utmärkt
hantering av tunnflytande, brandfarliga och
explosionsfarliga vätskor i ATEX miljö.
• Bred serie fatpumpar för viskösa produkter från t.ex.
IBC och fat/behållare
• Stort urval av material, utförande och tillbehör för
mobila eller fasta installationer.
• Passar till Lutz och Flux
• Gjorda för enkel service och användarvänlighet
• Brett sortiment av handpumpar samt färdiga kit med
slangar, flödesmätare och handtag
• Finns även i tätningslösa utförande och
blandningspumpar

• Utval av statormaterial för brett användningsområde.
• Används för Fat, IBC, Container och tankar för viskösa produkter
upp till 100000mPas och 12bar
• JP700-SR med inbyggd planetväxel kan även köras med
Jessberger universalmotorer 230V-1fas eller Luftmotorer för
största flexibilitet.
• Flöden från 720-18 000lit/h, kan levereras med kuggväxlar,
luftmotorer eller direktdrivna elmotorer inkl. påbyggda
frekvensomformare.
• Pulsationsfritt jämnt flöde, klarar partiklar och har en mycket
skonsam hantering av känsliga produkter.
• Livsmedelsgodkända material enligt 3A, EU Reg. 1935/2004 och
FDA mot förfrågan
• Standardlängder 1000-1400mm, andra längder kan levereras
mot förfrågan
• Kan levereras som kompletta enheter med pneumatisk
tryckplatta, pump/ställning för automatiserade
fattömningssystem och en rad andra tillbehör.
• Lämplig för vätskor som t.ex. tomatpasta, puré, nötkrämer,
mandelmassa fett, lim, polymer, additiver m.fl.
• Finns även som Excenterskruv/doserpumpar för flöden 0,6600lit/h och upp till 24bar!

Tillverkare:

Tillverkare:

HYGIENSKA EXCENTERSKRUV FATPUMPAR

Tillverkare:

DOMINATOR HYGIENUTFÖRANDE
MEMBRANPUMPAR tryckluft

DOMINATOR P-SERIE
MEMBRANPUMPAR tryckluft

VERSA-MATIC E-SERIE
MEMBRANPUMPAR tryckluft

Svensktillverkad hygienpump –
tillverkning och lager i Jönköping

Dominators pumpar serie P är svensktillverkade –
tillverkning och lager i Jönköping

VERSA-MATIC tillverkar en komplett serie luftdrivna
membranpumpar för all typ av industri

• Patenterat luftventilsystem; Eliminerar risk att ventilen
ställer sig i ett mittenläge - Mycket lågt starttryck Mindre pulsationer - Låg luftförbrukning - Låg ljudnivå!
• Utvecklad för livsmedels- och läkemedelsindustrin.
• Lättdiskad - klamband och snabbultar för enkel
demontering och rengöring.
• Samtliga mediaberörda delar är i polerat syrafast stål
316L.
• Ytfinhet bättre än Ra. 0,8.
• Anslutningar i SMS, DIN eller Tri-Clamp.
• Pumparna kan autoklavsteriliseras eller ”CIP”-diskas i
upp till +130°C.
• Certifikat för ATEX, FDA, EU1935/2004,3.1b mm.

• Dominators pumpar serie P är svensktillverkade tillverkning och lager i Jönköping.
• Patenterat luftventilsystem; Eliminerar risk att ventilen
ställer sig i ett mittenläge - Mycket lågt starttryck - Mindre
pulsationer - Låg luftförbrukning - Låg ljudnivå!
• Brett materialurval - lämpliga både för korrosiva som icke
korrosiva medier.
• Kapaciteten kan steglöst regleras från 0-100% med
tryckluften eller en strypventil på pumpens utlopp.
• Pumparna är självsugande, kan köras torra och mot
stängd utloppsventil.
• Den robusta konstruktionen gör att pumparna kan köras
såväl kontinuerligt som intermittent.
• Klassade för användning i ATEX-miljö.

• Finns med patenterat unik luftstyrning, AirVantage,
som ger garanterad och mätbar reducering av
luftförbrukningen!
• Självsugande, tätningslös och torrkörningssäker.
• Kan arbeta mot stängt utlopp.
• Lämplig för slitande medier.
• Skonsam mot det pumpade materialet.
• Lämplig för högviskösa medier.
• Unikt patenterat luftventilsystem – eliminerar risk.att
luftventilkolven hamnar i ett mittenläge.
• Kan köras utan dimsmord tryckluft.
• Nyutvecklat PTFE-membran för längre livslängder.
• Klassade för användning i ATEX-miljö.

Tillverkare:

Tillverkare:

Tillverkare:

KEOFITT®
VENTILER FÖR STERIL PROVTAGNING

GEA BRECONCHERRY
TANKRENGÖRING – SPRAYKULOR

CSF TM/TMV/DR
PULVERBLANDARE

KEOFITT är världsledande och det enda företaget
som är helt specialicerat på steril provtagning.

GEA Breconcherrys breda utbud av Cleaning
Technology för höga krav på hygien

En serie blandningsutrustning från enkla
inlinemixers till kompletta styrsystem

• KEOFITT® är originalet med oöverträffad kompetens
och erfarenhet
• Alla standardprodukter finns för omedelbar leverans
från lager.
• Patenterad ventil- och membrandesign
• Det bredaste och djupaste produktsortimentet
• En universell och beprövad teknik för varje applikation
• Membran i silikon, EPDM och PTFE
• Materialcertifikat 3.1 levereras med varje ventil
• EHDG testrapport för ångsterilisering och CIP.

• Kontrollerade roterande spraykulor, roterande
spraykulor, statiska spraybollar och dubbelroterande
jetkulor, alla med möjlighet till ATEX utförande.
• Ny innovativ teknologi helt fri från kullager där man
jobbar med PTFE packningar och kulans tekniska
egenskaper och långsamtgående/roterande design.
• Med den moderna teknologin kortar de ner
arbetstiden och förminskar mängden media vid
förbrukning.
• Med det breda sortimentet går det att erbjuda såväl
en ekonomisk lösning som en effektiv lösning.
• Mångsidig applicering där den passar in hos livsmedel,
läkemedel och bryggerier m.m.
• Dubbelroterande jetkulor med en design som gör det
möjligt att erbjuda service och underhåll.

• Blandningsutrustning för pulver, socker, proteiner
eller annat som behöver mixas
• Kontinuerlig processblandning eller batchvis
blandning av stora mängder produkter
• Fullständig homogenisering, utan klumpar.
• Stor flexibilitet i utförande och storlek för att hitta en
optimal lösning för applikationerna.
• Möljighet till PLC-styrning.
• Finns som standard i material SS304 el. SS316, andra
mot förfrågan
• FDA-cert packningsmaterial och god ytfinhet som
standard.

Tillverkare:

Tillverkare:

Tillverkare:

85 anställda | 55 Servicebilar | Beredskap dygnet runt, året om
Mekano är en komplett leverantör av högkvalitativa produkter och servicetjänster med stor fokus på service och
kostnadsbesparingar för kunden.
Vår organisation kännetecknas av stor mångsidighet och hög flexibilitet. Med mottot att driva din produktion framåt
finns vi på plats för våra kunder, dygnet runt, året om.
Våra kunder finns bl.a. inom kommuner, verkstad, process, livsmedelsindustrin och sjöfart.

Dygnet Runt Jour - 24/7/365
Helsingborg:....................................................................................................... 042-20 26 00
Malmö:................................................................................................................. 040-29 02 20
Göteborg:............................................................................................................ 031-26 21 00
Perstorp: ........................................................................................................... 042-20 26 00
HELSINGBORG

Pistolgatan 2
254 66 Helsingborg
T: 042-20 26 00
E: hbg@mekano.se

BESÖKSADRESS

Gåsebäcksvägen 30
252 27 Helsingborg

mekano.se

MALMÖ

Flygledaregatan 1
212 39 Malmö
T: 040-29 02 20
E: mmo@mekano.se

GÖTEBORG

Von Utfallsgatan 14
415 05 Göteborg
T: 031-26 21 00
E: gbg@mekano.se

PERSTORP

Perstorp industripark
284 80 Perstorp
T: 042-20 26 00
E: psp@mekano.se

KUNDSERVICE

MARKNADENS
BREDASTE
SORTIMENT
AV SERVICEKIT!
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08-703 01 30
www.collyflowtech.se
08-752 99 92
flowtech@colly.se

Stort urval av slitdetaljer, reservdelar och kit till flertalet fabrikat av pumpar och hygieniska ventiler.
Även sortiment med reservdelar av högsta kvalité till bla. skrap- och plattvärmeväxlare.
Konkurrenskraftiga priser – hög kvalitet – teknisk kompetens - korta leveranstider.
Vi hjälper er kostnadsfritt att inventera och identifiera de rätta slitdetaljerna

Unik kvalitets och funktionsgaranti - 1 års fabriksgaranti och om funktion eller livslängd inte är
minst lika bra som idag så har ni full returrätt och pengarna tillbaka!

Stockholm - Colly Flowtech AB
Box 81, Raseborgsgatan 9, 164 94 Kista. Tel: 08-703 01 30. Fax: 08-752 99 92
Göteborg - Colly Flowtech AB
Elementsvägen 1, 437 36 Lindome. Tel: 070 - 277 80 80. Fax: 031-703 77 25

FLOWTREND - SERVICEKIT TILL PROCESS- OCH HYGIENINDUSTRIN

Örebro - Colly Flowtech AB
Skjutbanevägen 12, 703 69 Örebro. Tel: 019-611 08 34. Fax: 019-611 36 04

MEMBRAN, VENTILKULOR & KIT TILL MEMBRANPUMPAR

Jönköping - Dominator Pump AB
Grossistgatan 3, 553 02 Jönköping. Tel: 036-18 11 60. Fax: 036-18 11 69

SLANGAR TILL SLANGPUMPAR & EXENTERSKRUVPUMPSDELAR

Kolbäck - A.G. Johanson Metallfabrik AB
Västeråsvägen 6, 734 51 Kolbäck. Tel: 0220-455 30. Fax: 0220-455 45

HYGIENISKA VENTILER, TANKLOCK & SKRAP- OCH PLATTVÄRMEVÄXLARE
BORNEMAN

MONO

SPX

WILDEN

ALFA LAVAL

BREDEL

NAKKAKIN

SUDMO

YAMADA

ALLWEILER

FRISTAM

NETZSCH

TUCHENHAGEN

HILGE

APV

JOHNSON PUMP PCM

WAUKESHA

SSP/IBEX

ARO

KING COBRA

VERDER

MASO SINUSPUMP

SEEPEX

Eslöv - Colly Flowtech AB
Tel: 073-271 76 93. Fax: 08-752 99 92
Videbaek, Danmark - Colly Flowtech AB
Tel: +45 29 26 30 80. Fax: 08-752 99 92
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Umeå - Colly Flowtech AB
Industrivägen 12, 901 30 Umeå. Tel: 072 589 90 70. Fax: 08-752 99 92
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MEKANISKA TÄTNINGAR & O-RINGSKIT, SERVICEKIT FÖR

ISO 9001 ISO 14001

