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Kugghjulspumpar Excenterskruvpumpar

Lobrotorpumpar

Pumpar

Impellerpumpar

Slangpumpar

Hygieniska pumpar

Membranpumpar

Doseringspumpar

Fatpumpar

Sikama AB
Sikama AB har sedan 1968 marknadsfört och sålt pro-
dukter för hantering av gaser och vätskor. Den stora pro-
duktbredden med pumpar, flödesmätare, slang, kopp-
lingar, filter och service har gjort att vi idag fungerar 
som totalleverantör för många av våra kunder.

Vi levererar även systemlösningar för bl a dosering, 
tankning och övervakning. 

Sikama utför serviceuppdrag på pumpar och flödes-
mätare av de flesta fabrikat, samt montering och prov-
tryckning av de flesta typer av slang.

Organisation
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.

Kvalitet & Miljö
Sikama AB är sedan 3 mars 2016 certifierade enligt ISO 
9001:2015 och ISO 14001:2015.

Certifieringsrevision utfördes av SP Sveriges Tek-
niska Forskningsinstitut utan anmärkning.

Nivåvakter & Flödesvakter

Affärsidé 
Sikama levererar produkter och tjänster för vätske- och 
gashantering Kompetenta och engagerade medarbetare 
gör att vi håller hög kvalitet.

Nivåvakter RFTermiska flödesvakter Flödesindikatorer



Flödesmätare
Turbinflödesmätare Kugghjulsmätare

Rotormätare

Ultraljudsmätare Lamellmätare Vippskivemätare

MAG-mätare Massflödesmätare

Ovalhjulsmätare

Kamlock/Autolok Kompositslang Pistolventiler

Gummikompensatorer Gummislang Säkerhets-/Över-
strömningsventiler

Spolmunstycken Slangtrummor Filter

Slang & Armatur
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Service & Kalibrering

System
Doseringssystem Fyllningssystem

Marina mätsystem Bränsleförbrukningssystem Viskositet-/Densitetmätning

Tankningssystem

OEM-Produkter
OEM-Flödesmätare OEM-Pumpar OEM- Nivå-/Flödesvakter

Sikama utför serviceuppdrag på pumpar och flödesmä-
tare av de flesta fabrikat, samt montering och provtryck-
ning av de flesta typer av slang.

Vi är verksamma över hela Sverige, men med fokus 
på Mälardalen. Den ökade efterfrågan på extern service 
på grund av ”outsourcing” gör att vi ser stora möjlighe-
ter att bli just den partner Ni söker.

Lång erfarenhet av pumpar och flödesmätare gör att 
vi idag kan erbjuda serviceavtal för de flesta på markna-
den förekommande typer och fabrikat. 

Sikama har sett ett ökat behov av service och repara-
tion av pistolventiler och då speciellt för AdBlue. Skicka 
därför era AdBlue-pistoler till Sikama för renovering 
och få tillbaks dem servade, testade och i ”nyskick”.
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Sikama AB      info@sikama.se
Speditionsvägen 17      www.sikama.se
142 50  Skogås      Tfn  +46-8-448 30 30


