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Höga krav på säkerhet,
tillförlitlighet och hygien

Zander & Ingeström levererar pumpar från världsledande tillverkare för flera olika hygieniska processer inom livsmedels-, mejeri-,
dryckes-, biopharm och hygienproduktindustrin.
Produkterna har utvecklats för att uppfylla höga krav på säkerhet,
tillförlitlighet, e
 ffektivitet och hygien, men också för att garantera
skonsam behandling av produkterna.

Det krävs två för att komma fram till en bra
pumplösning
Den ene är du – med uppgift att investera de pumpar
som klarar sitt uppdrag på bästa möjliga sätt. Den andre
är en kontakt med flera specialpumpar i sin verktygslåda
än någon annan och med expertkunskap om flödesproblematiken i just din bransch. Den kontakten finner du
hos Zander & Ingeström.
Vårt mål är att tillsammans med dig jobba fram det
bästa förslaget både tekniskt och ekonomiskt – inte att
sälja pumpar till varje pris. I 95 fall av 100 går det att lösa
pumpapplikationerna inom livs- och läkemedelsindustrin med rätt pumpar ur vårt sortiment. Resterande fall
hänvisar vi generöst vidare.

Du får med andra ord alltid svar på dina frågor. Om du
inte brukar ringa oss först, finns det all anledning att
göra det nästa gång. Den goda vanan har dina kollegor
redan.
Alla våra hygienpumpar är konstruerade, tillverkade och
testade i enlighet med EHEDG eller QHD. De ingående
materialen är certifierade enligt FDA. Utöver detta har
vi även godkännande enligt 3A samt GOST-R.

Z A N D E R & I N G E S T R Ö M – S A N I T E T- O C H H Y G I E N P U M P A R

Rätt pump på rätt plats
för dina applikationer

Doseringspumpar
Bran+Lübbe har ett heltäckande program doseringspumpar som garanterar dig rätt kvalitet i varje
enskilt doseringsfall.
Det är dina krav som avgör.

Excenterskruvpumpar
Hygien in i minsta detalj. Netzsch har ett komplett
program i tre nivåer standard, hygien och a
 septik.

Centrifugalpumpar
Du ser dem överallt – installationer i hygienisk och
sanitär miljö. Kompakta, direktdrivna centrifugalpumpar
med rostfri skyddskåpa över
elmotorn. Vill du ha med
öppet eller slutet hjul? SMS,
DIN eller Tri-clamp? Allt
finns, det är bara att specificera pumpen du behöver.

Tryckluftsdrivna membranpumpar
Pumparna har EHEDG godkännande. Samtliga pumpar
är utrustade med godkända elastomerer och dess hölje är utfört i polerat syrafast stål. Inga komponenter på
luftsidan kräver smörjning. Pumparna klarar även CIP.

Lobrotorpumpar

Kolvrotorpumpar

För skonsam pumpning av låg- och högviskösa vätskor.
Pumpen möter de högsta hygienkritiska krav som finns
inom bioteknik, livsmedels- och läkemedelsindustri.

Slangpumpar
Pumpen är självsugande, tätningslös och torrkörningssäker. Den är även lätt att rengöra, eftersom den kan köras
reversibelt. Det är fördelar som gör slangpumpen till ett
mycket bra alternativ när det gäller applikationer där
hygien är av största vikt. SMS, DIN, Tri-clamp eller slangkoppling är alternativa anslutningar.

Det är vi som hjälper dig välja rätt pumpar.
Vi är certifierade enligt ISO 9001:2000 – Zander & Ingeström följer och uppdaterar
kontinuerligt den internationella kvalitetsutvecklingen. Kunden ska känna att Z & I‘s
produkter alltid håller högsta kvalitets- och s äkerhetsklass.
Zander & Ingeström är en ledande partner som med hög servicenivå och kunskap
ser till att du som kund erhåller en optimal lösning för din applikation.
Våra duktiga säljare hjälper dig gärna om du har frågor om våra sanitets- och
hygienpumpar. Vänd dig till respektive säljregion så hjälper vi dig eller till kundtjänst 08-80 90 00 alt. zander.ingestrom@zeta.se
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