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NÁHRADNÍ DÍLY A SERVIS 
Dodáváme náhradní díly pro vřetenová čerpadla většiny známých výrobců. Díky mnoh
zkušenostem a spolupráci se 
trvale dobrou kvalitu za rozumnou cenu. Nabízíme také poradenství, například pro zlepšení 
životnosti čerpadla pomocí správné kombinace materiálů. 
Široká škála výrobků zaručuje flexibil
• Statory všech elastomerů, např. NBR (nitril), BR (Buna CB), CSM / Hypalon, EPDM, FKM / 
Viton atd.. K dispozici jsou i pevné statory, např. PTFE (teflon)
• Rotory z kalené oceli 1.2436
pochromováním a pro speciální případy i rotory z vakuově
• Hnací hřídele (s nebo bez chromování) a 
různých materiálů. 
• Těsnění a části kloubů, např. 
Náhradní díly pro většinu známých výrobců vřetenových čerpadel:
Allweiler® 
Bellin pumpe® 
Bornemann® 
Daurex® 

 Inoxpa® 
 KSB® 
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NÁHRADNÍ DÍLY A SERVIS VŘETENOVÝCH ČERPADEL
pro vřetenová čerpadla většiny známých výrobců. Díky mnoh

e spolehlivými a renomovanými výrobci, jsme schopni nabídnout 
trvale dobrou kvalitu za rozumnou cenu. Nabízíme také poradenství, například pro zlepšení 
životnosti čerpadla pomocí správné kombinace materiálů.  

iroká škála výrobků zaručuje flexibilitu při výběru druhu materiálu: 
, např. NBR (nitril), BR (Buna CB), CSM / Hypalon, EPDM, FKM / 

dispozici jsou i pevné statory, např. PTFE (teflon). 
z kalené oceli 1.2436,  nerez oceli, např. 1.4571, 1.4301 popřípadě i s 

pochromováním a pro speciální případy i rotory z vakuově tvrzené nerez oceli 1.4112
chromování) a spojovací tyče, jakož i další soustružené díly

, např. mechanické ucpávky, O-kroužky, manžety 
Náhradní díly pro většinu známých výrobců vřetenových čerpadel: 

Meyer-Lohne® 
 

Resch
Mono® 

  
Robbyns & Myers

Netzsch® 
  

Seepex
Nova Rotors® 

 
Sydex

PCM® 
  

Wangen
PF Pumpen Johstadt® 
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ČERPADEL 
pro vřetenová čerpadla většiny známých výrobců. Díky mnohaletým 

a renomovanými výrobci, jsme schopni nabídnout 
trvale dobrou kvalitu za rozumnou cenu. Nabízíme také poradenství, například pro zlepšení 

, např. NBR (nitril), BR (Buna CB), CSM / Hypalon, EPDM, FKM / 

nerez oceli, např. 1.4571, 1.4301 popřípadě i s 
tvrzené nerez oceli 1.4112. 
, jakož i další soustružené díly z 

, manžety apod. 

Resch® 
Robbyns & Myers® 
Seepex® 
Sydex® 
Wangen® 
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NÁHRADNÍ DÍLY A SERVIS 
Náhradní díly a servis pro vzducho
Náš sortiment zahrnuje náhradní díly
Aro®, 
Blagdon® 
Dellmeco® 
Depa®   

 
 
 
 
 
 

NÁHRADNÍ DÍLY A SERVIS 
Náhradní díly a servis pro odstředivá čerpad
Náš sortiment zahrnuje náhradní díly
Andritz® 
Calpeda®, 
DP pumps® 
Faggiolati®   
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NÁHRADNÍ DÍLY A SERVIS MEMBRÁNOVÝCH 
pro vzducho-membránová čerpadla.  

áš sortiment zahrnuje náhradní díly pro čerpadla následujících výrobců:
Dominator®  Sandpiper®
Graco®   Versa
Marathon®   Wilden®
Murzan®  Yamada ®

NÁHRADNÍ DÍLY A SERVIS ODSTŘEDIVÝCH ČERPADEL
pro odstředivá čerpadla.  

áš sortiment zahrnuje náhradní díly pro čerpadla následujících výrobců:
Flyght®  Grundfos®   Pedrollo®   Saer®  
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 ČERPADEL 

ch výrobců: 
Sandpiper® 
Versa Matic® 
Wilden® 
Yamada ® 

ČERPADEL 

ch výrobců: 
Salvatore Rubuschi® 
Sulzer ® 
Victor Pumps® 
Warman® 

Josef
Textový rámeček
Všechny ochranné známky a loga zobrazené v tomto dokumentu jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníkù. Všechny zde uvedené registrované ochranné známky ® nejsou ve vlastnictví ProCav Systems s.r.o. nebo spojená s naší společností.  ProCav Systems s.r.o. dodává náhradní díly vhodné k použití pro širokou škálu výrobců čerpadel. Jakékoliv užití jmen těchto výrobců, ochranných známek, modelových označení nebo čísel dílů je  pouze pro jejich identifikaci a určení.




