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Produktinfo

 � NOVAlobe Hygieniska Lobrotorpumpar är utvecklade för pumpning av vätskor med 
högsta hygienkrav

 � Pumparna är enkla att rengöra (CIP=Cleaning in Place) – även utan att plockas isär

 � NOVAlobe Lobrotorpumpar är testad och certifierad enligt EHEDG’s specifikationer

 � Vätskeberörda delar av 316L syrafast stål (SS2348) med låg kolhalt

 � NOVAlobe Hygieniska Lobrotorpumpar har robust utförande för lång livslängd

 � Kapacitet upp till 62 m3/h och klarar arbetstryck upp till 16 bar

 � NOVAlobe Hygieniska Lobrotorpumpar har tre olika rotorer som anpassar pumpen till 
applikationen

 � Många typer av axeltätningar

 � Klarar extremt hög viskositet

www.sikama.se

Vi kan vätskehantering!
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Sikama-gruppen

Närhet och snabba leveranser 

Affärsidé 
Sikama är en komplett leverantör av produkter för 
vätske-, gas- och stofthantering samt service av dessa 
produkter. Kompetenta och engagerade medarbetare gör 
att vi håller hög kvalitet.

Components
Pumpar - Flödesmätare - Slang - Kopplingar - Filter - 
System. Components kan idag erbjuda ett av marknadens 
absolut bredaste program för vätskehantering.

Sensortech
Flödesmätare för luft och gaser. Nivågivare för vätska, 
stoft och pulver. Flödesvakter för gas och vätska.

Flowservice
Service av pumpar och flödesmätare. Kalibrering av flö-
desmätare med certifikat. Provtryckning av slang med 
certifikat. Försäljning av reservdelar.

Organisation

Sikama har sedan 1968 marknadsfört och sålt produkter 
för hantering av vätskor. Den stora produktbredden med 
Pumpar, Flödesmätare, Slang, Kopplingar och Filter har 
gjort att vi idag fungerar som totalleverantör för många 
av våra kunder. Vi levererar även systemlösningar för bl 
a dosering, tankning och övervakning.

Flowserverice bildades 2006 för att utföra service på 
Sikamas produktprogram. Flowservice utför reparationer 
på och kalibrering av flödesmätare, oberoende av fabri-
kat. Kalibrering med certifikat utförs i vår certifierade 
provanläggning i Stockholm.

Sensortech förvärvades av Sikama 2012. Sensortech 
har sedan starten 1997 sålt - Flödesmätare för luft och 
gaser - Nivågivare för vätska, stoft och pulver - Flödes-
vakter för gas och vätska.

För att finnas nära våra kunder har Sikama lokalt place-
rade säljare samt återförsäljare och samarbetspartners i 
Sverige. För att erbjuda hög flexibilitet och snabba leve-
ranser finns ett stort lager på huvudkontoret i Stockholm.

Components SensortechFlowservice

Produkter för vätskehantering Service av produkter för vätske-, 
gas- & stofthantering

Produkter för gas- & stofthantering

www.sikama.se


