GPA Flowsystem | Pumpar

» Kvalitetspumpar för industri, kemi, OEM och offshore

GPA hittar rätt pump till dig
GPA tillhandahåller nu även pumpar för att möta en ökad efterfrågan på detta sortiment. Sortimentet
innefattar bland annat pumpar till applikationer inom:
•
•
•
•

Industri
Kemi
OEM
Offshore

GPA jobbar alltid med kvalitetsprodukter och March May är ett av märkena som GPA levererar.
I denna folder presenterar vi bara en del vad som finns i vårt sortiment. Vid förfrågan tillhandahåller vi
flera olika varianter och modeller. Vi har även ersättare till gamla Caster pumpar.
Tillsammans med GPA får ni en komplett helhetsleverantör inom flödessortimentet där vi hjälper till
med allt ifrån CAD-ritningar till support på plats. Jobbar ni redan med GPA inom andra områden eller
andra produkter så är det naturliga att leta efter fler produkter hos oss då vi alltid jobbar med hög
service och hög kvalitet.

Hjälp med CAD-underlag
Vi hjälper till med ritningar och CAD-underlag vid behov. Vår tekniska supportavdelning hjälper gärna
till att rita upp kompletta system. Det är viktigt att få den support man behöver och rätt
underlag, det stöttar vi med på alla våra produkter. Kontakta oss så hjälper vi er att hitta rätt pump!
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Magnetdrivna pumpar
Magnetdrivna pumpar är tätningslösa och finns i flera olika modeller och material. De är lätta att
kundanpassa och lämpar sig för Atex-klassade applikationer.
Centrifugalpump i plast
Material: PP, PVDF, ETFE, Acetal
Flöde: 1-1500 l/min
Tryck: 1-3,8 bars mottryck
Enkelt underhåll, används för transport,
cirkulation eller enkel dosering av vätskor.

Flerstegs centrifugalpump i plast
Material: PP, Acetal, Ryton
Flöde: 1-38 l/min
Tryck: 0-3,8 bars mottryck
För applikationer där högre tryck krävs
vid lägre flöden.

Tubinpump i plast
Material: PVDF, Ryton
Flöde: 1-200 l/min
Tryck: 1-8,5 bars mottryck
För höga tryck och lägre flöden. Perfekt för
krävande applikationer, t ex lutdosering.

Vingpump i metall
Material: SS, Incoloy, Hastelloy
Flöde: 1-32 l/min
Tryck: 1-13 bars mottryck
Klarar höga tryck och ger noggrannare
flöden. Klarar kortare torrkörning.

Vertikalcentrifugalpump i plast
Material: PP, PVDF, Ryton, PPS
Flöde: 1-700 l/min
Tryck: 1-4,1 bars mottryck
Lång livslängd och lite underhåll. Finns även
som tätningslös i torrkörningssäker version.

Centrifugalpump i metall
Material: 316 SS, Incoloy, Hastelloy,
Duplex SS.
Flöde: 4-170m3/h
Tryck: 2,8-6 bars mottryck
Lätt att serva och underhålla. För tung
processindustri där lång livslängd är viktig.
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Övriga processpumpar industri
Processpumpar används där det inte lämpar sig att använda magnetdrivna pumpar. Dessa pumpar
klarar ISO 2858 - 5199 krav och passar bra för slitande medier, dosering och transport.
Centrifugalpump i metall
Material: 316 rostfritt stål och andra material vid
förfrågan
Flöde: 8-1,875 m3/h
Tryck: 0-37,5 bars mottryck
För tuffa processer och krävande applikationer.

Membranpumpar
Finns i flera olika utförande och går att
anpassa efter specifikation. Har ett brett
användningsområde. Lämplig för slitande
medier. Upp till 3 tums anslutning som
standard.

Brett sortiment och snabba leveranser
Vi har ca 45 000 produkter i sortimentet, varav 15 000
på hyllorna i vårt centrallager i Hjärnarp. Lagervaror
skickas samma dag om ordern kommer före kl 14.00.

Stabil partner
GPA startades för drygt 30 år sedan och finns över
hela Skandinavien. Vi har stabil ekonomi och ingår i
börsnoterade Indutradekoncernen.

Rådgivare
Vi har stor applikationskunskap och hjälper våra kunder
hitta de bästa lösningarna. Vi kan även assistera med
beräkningar av isolering, rörstöd, termisk expansion och
flöden. Därutöver erbjuder vi kurser i plastsvetsning med
möjlighet till certifiering.

Nöjda kunder
Pålitlighet, kompetens och lojalitet har gett oss många
nöjda kunder. Vi har referenser över hela Sverige, både
stora och små. Vi är noga med att aldrig konkurrera
med våra kunder och utför därför aldrig installationsarbeten.
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GPAs sortiment innefattar bland annat magnetdrivna pumpar och processpumpar. Kontakta oss så hjälper vi er att hitta rätt pump!
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För mer information:
Vill du veta mer om GPA och vad vi kan erbjuda,
kontakta oss på tel 0431-44 58 00 eller info@gpa.se
Det här är GPA:
GPA är en av Skandinaviens ledande leverantörer
av rörsystem och komponenter i plast och metall
för flödesteknik. Företaget som grundades 1982
finns representerat i Sverige, Norge och Danmark.
När du väljer GPA som samarbetspartner står över
60engagerade medarbetare till ditt förfogande. Du kan
räkna med kvalitet hela vägen från första kontakten
till den färdiga lösningen. Med vår hjälp tar du dig
snabbt och smidigt från projektering till produktion. Vi
säkerställer helt enkelt flödet - att rätt produkt finns på
rätt plats i tid och att den fungerar på rätt sätt.
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