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Servat mänskligheten och miljön sedan 1945
Caprari-gruppen är en ledande tillverkare på en  

internationell nivå när det gäller produktion av centri-

fugalpumpar och när det gäller att åstadkomma 

lösningar för återvinningssystem för världens  

vattensystem.

Alltsedan bolaget grundades 1945 av Amadio  

Caprari har bolaget kontinuerligt expanderat och 

utvecklat nya produkter och system för  en omvärld 

i ständig förändring. Med sitt kvalitetstänkande 

och sin stora fackkunskap som bas har Caprari 

idag blivit en ledande tillverkare som erbjuder 

kunden rätt pump för det aktuella driftsfallet: 

borrhålspumpar och turbinpumpar för uppfodring 

av råvatten, torr uppställda pumpar i enstegs- och 

flerstegsut förande, avloppspumpar i torrt och 

dränkbart utförande, omrörare av olika slag, luft-

ningsutrustning samt styrsystem.

Passion för teknik 
Med utgångspunkt från önskade hydrauliska lösningar och med hjälp av sofistikerade analysprogram för komplexa strukturella frågeställ-

ningar och i kombination med realistiska tester på fältet, skapas Capraris nya produkter dagligen av engagerade medarbetare.

Resultatet blir produkter i många versioner som uppfyller de högt ställda kraven på funktion, enkel installation, hög verkningsgrad samt enkelt 

och kostnadseffektivt underhåll. Alltså lägsta möjliga totalkostnad i det långa perspektivet till gagn för människa och miljö.
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E6X
Eldrivna rostfria dränkba-
ra borrhålspumpar med 
radialhjul 

Eldrivna 6˝ rostfria dränkbara 
borrhålspumpar med radialhjul. 
Capraris alternativ när kunden 
vill kombinera hög verkningsgrad 
med lång livslängd under svåra för-
hållanden. Ett resultat som uppnås 
genom att använda gjutdelar i 
finkornigt rostfritt stål och hög-
kvalificerat plastmaterial i pumphjul 
och ledskovlar.

 

Högeffektiva, flerstegs, dränkbara, 
eldrivna borrhålspumpar som 
kan levereras i ett stort antal 
storlekar för att kunna täcka varje 
behov. Pumparna är kompakta 
och i rostfritt stål. De kombinerar 
effektivitet med pålitlighet och är 
byggda med användning av den 
senaste tekniken (tre exklusiva 
patent). Pumparna är skyddade 
mot galvaniska strömmar av 
Capraris patent DEFENDER®. 
Pumparna tas enkelt isär för   vare   
EASY-CHECK-systemet.

Samma koncept som E4XP 
 men dessutom försedda 

med ett patenterat system kallat  
SAND-OUT som gör det möjligt 
att pumpa vatten med upp till 
300 mg sand per liter vatten. 

tekniska data

Flöde upp till l/s 7

Tryckhöjd upp till m 425

Effekt upp till kW 7,5

tekniska data

Flöde upp till l/s 12

Tryckhöjd upp till m 680

Effekt upp till kW 45
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E6VX
Rostfria dränkbara borr-
hålspumpar med radialhjul 

Dessa dränkbara pumpar, till-
verkade i stansat och svetsat rost-
fritt stål är avsedda för den del av 
marknaden som önskar rostfritt 
stål men där miljön inte är alltför 
aggressiv och krävande. Denna 
pumpserie är monterad med en 
oljefylld motor MCO. På begäran 
kan pumparna också erhållas 
med motorer MC016 med ytter-
mantel i rostfritt stål AISI 304 eller 
en vattensmord motor ur MAC6-
serien. E6VX-pumpen är den enda 
helkapslade pump som är försedd 
med Capraris DEFENDER®-skydd, 
som är ett internationellt patent 
ägt av Caprari. Patentet ger en ro-
bustare konstruktion och ett bättre 
skydd mot elektro-kemisk korrosion 
och galvaniska strömmar genom 
att passivisera det rostfria stålet.

ESX – ERX
Rostfria dränkbara borr-
hålspumpar med radial hjul 
eller halvaxiella hjul

Dessa pumpar är tillverkade i 
precisionsgjutet rostfritt stål. 
Även pumphjul och ledskovlar. 
Resultatet blir pumpar med hög 
verkningsgrad som fungerar opti-
malt även i aggressiva och krävan-
de miljöer. Denna pumpserie är 
Capraris svar till dem som vill ha 
pumpar i ”heavy duty”-utförande 
för tung krävande drift.
I jämförelse med pumpar med 
delar i pressad, svetsad plåt har 
Caprari tagit ett stort steg framåt.

tekniska data

Flöde upp till l/s 9

Tryckhöjd upp till m 400

Effekt upp till kW 30

tekniska data

Flöde upp till l/s 50

Tryckhöjd upp till m 850

Effekt upp till kW 170
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E8R – E10R
Eldrivna dränkbara borr-
hålspumpar med radialhjul

Eldrivna dränkbara borrhåls-
pumpar med radialhjul av sedda 
för att pumpa råvatten från bor-
rade brunnar eller vatten magasin. 
Hög tryckhöjd möjlig.

tekniska data

Flöde upp till l/s 37

Tryckhöjd upp till m 770

Effekt upp till kW 170

E6S – E8S – E9S
E10S – E12S – E14S 
E16S – E18S
Eldrivna dränkbara pumpar 
med halvaxiella pumphjul

Eldrivna dränkbara borrhåls-
pumpar med halvaxiella pumphjul 
avsedda för 6˝-18˝ borrbrunnar, 
kopplade med 2- eller 4-poliga 
dränkbara motorer. Tusentals 
pumpar av denna typ är instal-
lerade i världen. Den robusta 
konstruktionen i gjutjärn eller 
brons gör pumparna extra tåli-
ga för vatten med sandinnehåll.

tekniska data

Flöde upp till l/s 250

Tryckhöjd upp till m 600

Effekt upp till kW 370
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E20S – E22S
Eldrivna dränkbara 
borrhåls pumpar med  
halvaxiella pumphjul

Eldrivna dränkbara borrhåls -
pumpar, utförda i gjutjärn eller 
brons och avsedda som till exem-
pel rå vattenpumpar i vattentäkter 
och där man kräver kontinuer-
lig drift och hög verkningsgrad. 
Måttliga flöden och tryckhöjder.

tekniska data

Flöde upp till l/s 350

Tryckhöjd upp till m 130

Effekt upp till kW 240

MC4 – MCO6 – MAC6 
MAC8 – MAC10
MAC12 – M14
Dränkbara motorer

Lindningsbara dränkbara enfas- 
och trefas asynkronmotorer i för-
sta hand avsedda för montering 
med Capraris undervattenspum-
par serie ”E” Tillverkas både i 
4- och 2-poligt utförande med 
optimal kylning och för säker 
drift. NEMA-standard för 4˝, 6˝ 
och 8˝ flänsanslutning. Capraris 
dränkbara motorer är en exklusiv 
produkt framtagen med höga 
material krav och med användande 
av innovativ teknik. Vägledande 
har varit Capraris stora erfaren-
het från tusentals installationer 
av dränkbara pumpar över hela 
världen.

tekniska data

Poler 2 och 4

Frekvens Hz 50 och 60

Effekt upp till kW 370
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TRYCKSTEGRINGS-
PUMPAR I  
MANTELUTFÖRANDE

Capraris dränkbara borrhåls -
pumpar monterade i rör mantlar 
av rostfritt eller galvaniserat 
stål används för tryckstegrings-
hjälp i kommunala system för 
dricks vatten eller i höghus 
med otillräckligt tryck. Detta 
arrange mang erbjuder flera 
fördelar: litet platsbehov, flexi-
bilitet, vertikalt eller horisontellt 
montage, låg ljudnivå.

tekniska data

Flöde upp till l/s 350

Tryckhöjd upp till m 830

Effekt upp till kW 370
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P6 – P18
Vertkala våtuppställda 
turbinpumpar

Vertkala våtuppställda turbin-
pumpar har pumpdelen nere i 
vätskan medan drivmotorn sitter 
skyddad i ett torrt utrymme. Pump-
arna är avsedda för pumpning 
av råvatten från borrhålsbrunnar 
eller djupare tankar och kan er-
hållas i längder som anpassats 
till kundönskemål. Byggsättet 
ger möjlighet att använda olika 
driv källor: elmotor, kuggväxel-
motor i rakt eller vinklat utföran-
de, eller  .

tekniska data

Flöde upp till l/s 400

Tryckhöjd upp till m 250

Effekt upp till kW 400
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MD
Horisontella monoblock-
byggda centrifugalpumpar

Horisontella monoblockbyggda 
centrifugalpumpar i enstegs-
ut förande, med packbox eller 
mekanisk axeltätning. Gjutjärns-
utförande och med kort bygg-
längd. Avsedda för montage med  
2-poliga motorer och lämpliga 
för till exempel vattenförsörjning, 
luftkonditioneringsanläggningar, 
kyltorn, cirkulationsanläggningar, 
trycköknings- och bevattnings-
system.

tekniska data

Flöde upp till l/s 60

Tryckhöjd upp till m 85

Effekt upp till kW 18,5

CVX
Vertikala flerstegs centri-
fugalpumpar i rostfritt stål

Denna nya serie av vertikala 
flerstegs centrifugalpumpar i 
rostfritt stål erbjuder sug- och 
tryckanslutning i linjeutförande 
för enklare rördragning. Hög 
verkningsgrad.

tekniska data

Flöde upp till l/s 7

Tryckhöjd upp till m 220

Effekt upp till kW 15
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HV
Vertikala flerstegs  
centrifugalpumpar

Torruppställda vertikala fler-
stegs centrifugalpumpar. Tysta 
och med hög verkningsgrad för 
användning i vattenförsörjnings-
system, i tvättanläggningar, inom 
bevattning/brandskydd, i luft-
konditioneringsanläggningar 
och som tryckstegringspumpar.

tekniska data

Flöde upp till l/s 50

Tryckhöjd upp till m 250

Effekt upp till kW 90

HMU
Horisontella flerstegs  
centrifugalpumpar

Horisontella flerstegs centrifugal-
pumpar. Tillverkas i gjutjärn med 
pumphjul i kopparlegering. Tysta 
och med hög verkningsgrad för 
användning i vattenförsörjnings-
system, tvättanläggningar, inom 
bevattning eller brandskydd, i 
luftkonditioneringsanläggningar 
och som tryckstegringspumpar.

tekniska data

Flöde upp till l/s 26

Tryckhöjd upp till m 280

Effekt upp till kW 55
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PM
Horisontella flerstegs  
centrifugalpumpar

Flerstegs centrifugalpumpar för 
höga tryck. Med gjutdelar i fin-
kornigt gjutjärn avsett för högt 
hustryck (100 bar) eller i brons. 
Axeln dubbelsidigt lagrad i kraftiga 
lager. Pumphjulen är axiellt av-
lastade. Kan erhållas med meka-
nisk axeltätning eller packbox. De 
vanligaste användnings sektorerna 
är bevattning, matning av snö-
kanoner, brandskydd och all-
männa industriella applikationer.

tekniska data

Flöde upp till l/s 160

Tryckhöjd upp till m 1000

Effekt upp till kW 650

MEC A
Horisontella centrifugal-
pumpar i enstegsutförande

Horisontella centrifugalpumpar i 
enstegsutförande. Försedda med 
kraftig lagerbock för tung drift 
och avsedda för pumpning av 
både kalla och varma medier. 
Avsedda för användning inom 
vattenförsörjning, i fjärrvärme-
anläggningar, för värmeöverföring 
via värmeväxlare, för brandskydd, 
bevattning.

tekniska data

Flöde upp till l/s 130

Tryckhöjd upp till m 140

Effekt upp till kW 132
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MEC MR
Horisontella centrifugal-
pumpar i flerstegsutförande

Horisontella centrifugalpumpar i 
flerstegsutförande. Kan monte-
ras med 2- eller 4-polig elmotor 
eller med dieselmotor. Meka-
nisk axeltätning eller packbox.  
An vänds inom vattenförsörjning, 
bevattning, brandskydd, tryck-
stegring.

tekniska data

Flöde upp till l/s 100

Tryckhöjd upp till m 210

Effekt upp till kW 132

MEC MG
Flerstegspumpar för  
flänsansluten motor

Horisontella flerstegs centrifugal-
pumpar avsedda för hopflänsning 
med dieselmotor. Med sitt korta 
robusta byggsätt passar  
pumparna utmärkt till bevatt-
ningsanläggningar och brandskydd.

tekniska data

Flöde upp till l/s 70

Tryckhöjd upp till m 185

Effekt upp till kW 132
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NC
Normerade horisontella 
enstegs centrifugalpumpar

Enstegs horisontella centrifugal-
pumpar normerade enligt DIN 
24255/EN733. Används inom 
vattenförsörjning, i värme- och 
luftkonditioneringssystem, i olika 
industriprojekt, inom bevattning 
och brandskydd med mera. Kan 
fås med mekanisk axeltätning. 
Pumphjul i gjutjärn eller rostfritt stål.

tekniska data

Flöde upp till l/s 300

Tryckhöjd upp till m 100

Effekt upp till kW 160

BHR
Horisontella enstegs  
centrifugalpumpar

Horisontella enstegs centrifugal-
pumpar. Kan levereras kopp-
lade med 6-polig eller 4-polig 
motor eller med en dieselmotor.  
Stora flöden vid lågt varv. För till 
exempel fiskindustri, bevattning 
med mera.

tekniska data

Flöde upp till l/s 280

Tryckhöjd upp till m 25

Effekt upp till kW 37
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PUMPAGGREGAT

Med Capraris omfattande pro-
duktion av enstegs- och fler-
stegspumpar i olika utförande 
finns alltid möjlighet att montera 
pumparna med passande motor: 
standard elmotor, explosions-
skyddad motor, hydraulmotor, 
kuggväxelmotor eller till exempel 
remdrift.

SCC
Pumpar med  
horisontaldelat pumphus

Pumpar för renvatten och höga 
flöden där driftsäkerhet och hög 
verkningsgrad är viktiga. Det 
robusta utförandet gör pumparna 
lämpliga för tung drift och 
kontinuerlig körning.
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tekniska data

Flöde upp till l/s 416

Tryckhöjd upp till m 150

Effekt upp till kW 400
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D
Eldrivna dränkbara  
pumpar för länspumpning

Eldrivna dränkbara pumpar 
för pumpning av rent eller lätt  
förorenat vatten från källare, 
brunnar, trädgårdsanläggningar, 
utjämningsbassänger och  dyligt.

M e MAT
Eldrivna dränkbara  
pumpar för förorenat vatten

Avsedda för orensat avlopp. 
MAT har inbyggd rivare. I första 
hand avsedda för pumpning av 
avloppsvatten från enskilda hushåll, 
lantgårdar, industrier för matning 
till det kommunala avloppsnätet. 
Lågt flöde och hög tryckhöjd.

tekniska data

Flöde upp till l/s 50

Tryckhöjd upp till m 40

Effekt upp till kW 7

tekniska data

Flöde upp till l/s 17

Tryckhöjd upp till m 34

Effekt upp till kW 2,2
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KT+ 
Eldrivna dränkbara  
pumpar med rivare
DN 40

Eldrivna dränkbara pumpar med 
inbyggd rivare för avloppsvatten. 
Öppet pumphjul med justerbar 
slitplatta i gaveln. Rivare i rostfritt 
stål, högeffektiva motorer med 
låg lindningstemperatur. Pum-
parna är idealiska för pumpning 
av avloppsvatten som innehåller 
fasta partiklar eller fibröst material 
som behöver sönderdelas från 
hushåll, campingplatser,  hotell, 
allmänna toaletter, nöjesfält, 
lantbruk, pappersbruk.
Kan även levereras i explo-
sionsskyddat utförande enligt  
ATEX II 2G Exd IIB T4

K+
Eldrivna dränkbara pumpar
DN 65 – 200

Högeffektiva eldrivna, dränkbara 
pumpar avsedda för avlopps-
vatten. Primärt framtagna för 
pumpning av kommunalt och indu-
striellt avloppsvatten i pumpsta-
tioner och i reningsanläggningar.  
Enkanal- och flerkanalhjul eller 
virvelströmshjul ger möjlighet att 
pumpa medier med stor andel 
fasta föroreningar. Pumphjulen i 
stockningsfritt utförande. Dub-
bel mekanisk axeltätning med 
olje kammare och fuktindikator. 
Hög effektiva motorer som också 
kan fås med inbyggd kylmantel 
för in stallation i torra utrymmen.
En modern och proffsig serie 
som garanterar lägsta drift- och 
under hållskostnad i kommuna-
la och industriella pumpsystem. 
Kan också erhållas i explo-
sionsskyddat utförande, enligt  
ATEX II 2G Exd IIB T4.

tekniska data

Flöde upp till l/s 4,7

Tryckhöjd upp till m 57

Effekt upp till kW 5,5

tekniska data

Flöde upp till l/s 160

Tryckhöjd upp till m 65

Effekt upp till kW 15
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K+ 
Eldrivna dränkbara pumpar
DN 100 – 250

Högeffektiva eldrivna, dränkbara 
pumpar avsedda för avlopps-
vatten. Primärt framtagna för 
pumpning av kommunalt och 
industriellt avloppsvatten i pump-
stationer och i reningsanlägg-
ningar. Enkanal- och fler kanalhjul 
eller virvelströmshjul ger möjlig-
het att pumpa medier med stor 
andel fasta eller fibrösa förore-
ningar. Pumphjul i stockningsfritt 
utförande. Dubbel mekanisk 
axeltätning med oljekammare 
och fuktindikator. Högeffek-
tiva motorer som också kan 
fås med inbyggd kylmantel för 
installation i torra utrymmen. 
En modern och proffsig serie 
som garanterar lägsta drift- och 
under hållskostnad i kommuna-
la och industriella pump system. 
Kan också erhållas i explosions-
skyddat utförande, enligt  
ATEX II 2G Exd IIB T4.

tekniska data

Flöde upp till l/s 300

Tryckhöjd upp till m 66

Effekt upp till kW 32

K+
Eldrivna dränkbara pumpar
DN 150 – 350

Högeffektiva eldrivna, dränkbara 
pumpar avsedda för avlopps-
vatten. I första hand framtagna 
för pumpning av kommunalt och 
indus triellt avlopps- vatten, för 
pump stationer och i renings-
anläggningar. Enkanal-, flerkanal-
hjul eller virvelströmshjul ger 
möjlig het att pumpa medier med 
stor andel fasta eller fibrösa föro-
reningar. Stockningsfria pumphjul. 
Dubbel mekanisk axeltätning med 
oljekammare och fuktindikator. 
Högeffektiva motorer som också 
kan fås med inbyggd kylmantel 
för installation i torra utrymmen. 
En modern och proffsig serie 
som garanterar lägsta drift- och 
underhållskostnad i kommuna-
la och industriella pumpsystem. 
Kan också erhållas i explo-
sionsskyddat utförande, enligt  
ATEX II 2G Exd IIB T4.

tekniska data

Flöde upp till l/s 600

Tryckhöjd upp till m 55

Effekt upp till kW 62
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K+
Eldrivna dränkbara pumpar
DN 250 – 350

Högeffektiva eldrivna, dränkbara 
pumpar avsedda för avlopps-
vatten. I första hand framtagna för 
pumpning av kommunalt och in-
dustriellt avloppsvatten, för pump-
stationer och i reningsanläggnin-
gar. Enkanal- och flerkanalhjul 
ger möjlighet att pumpa vätskor 
med stor andel fasta föroreningar. 
Stockningsfria pumphjul. Dub-
bel mekanisk axeltätning med 
oljekammare och fuktindikator. 
Högeffektiva motorer som också 
kan fås med inbyggd kylmantel 
för installation i torra utrymmen. 
En modern och proffsig serie 
som garanterar lägsta drift- och 
underhållskostnad i kommunala 
och industriella pumpsystem.

tekniska data

Flöde upp till l/s 680

Tryckhöjd upp till m 65

Effekt upp till kW 180

K – KOMPACT
Eldrivna pumpar för 
avlopps  vatten, monoblock-
byggda och i torruppställt 
utförande

Innovativa serier av torrupp ställda, 
kortkopplade, eldrivna pumpar i 
horisontellt eller vertikalt utföran-
de, avsedda för kommunalt och 
industriellt avlopps vatten. Mon-
terade med elmotorer i standard-
utförande. Kompakta, pålitliga och 
mång sidiga med enkelt under håll 
och för installation i torra utrym-
men. Försedda med en- eller 
två kanalhjul eller virvelströmshjul. 
Som standard försedda med dub-
bel mekanisk axeltätning med 
oljekammare och fuktindikator. 
Axelns dubbla lagring gör pum-
parna lämpliga för tung drift.

tekniska data

Flöde upp till l/s 300

Tryckhöjd upp till m 66

Effekt upp till kW 37
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ARS – ARS/S
Dränkbara radialluftare

För användning i flexibla luft-
ningssystem. Mångsidiga och 
användbara i alla anläggningar 
där omrörning måste kombi-
neras med lufttillförsel. Det 
kompakta utförandet möjliggör 
installation och service utan att 
tömma bassängen. Kan kom bi-
neras med lufttillförsel från kom-
pressor/blåsmaskin för att öka 
syresättningen.
 

tekniska data

O2-effekt upp till Kg/h 87

Vattendjup upp till m 6

Effekt upp till kW 51

OXY FLOW
Pump med ejektorluftare

Kombienhet för syresättning 
och homogenisering i behand-
lingsanläggningar för kommu-
nalt och industriellt avlopps-
vatten, i reningsanläggningar 
vid uppfödning av kreatur eller 
för behandling av vatten från 
fiskodlingar. Eller för syresätt-
ning av utjämningsbassänger för 
dagvatten. Kompakt utförande. 
Enkel installation. Inget behov av 
kompressorer eller blåsmaskiner.

tekniska data

O2-effekt upp till Kg/h 280

Vattendjup upp till m 5,5

Effekt upp till kW 25
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CMVY – CMDY 
CMDX
Horisontella dränkbara 
omrörare

Horisontella dränkbara direkt-
drivna omrörare för användning 
i nitrifikations/denitrifikations-
anläggningar, slambehandlings-
anläggningar, slamlager, des-   
infektionsanläggningar och för 
industriell omrörning. Kan erhållas 
i gjutjärnsutförande med syra-
fast propeller eller helt i syrafast 
stål AISI 316
 I standardutförande är alla 
komponenter galvaniskt isole-
rade från varandra för att undvika 
korrosion.

tekniska data

Flöde upp till l/s 316

Axialkraft N 429

Effekt upp till kW 3

CMRY
Horisontella dränkbara 
omrörare med kuggväxel

Horisontella dränkbara om-
rörare med väldimension erad 
planetväxel mellan drivmotor 
och propeller. För användning 
inom nitrifikation/denitrifika-
tion, vid slambehandling, slam-
lagring, i desinfektionstankar 
och hygieniseringstankar eller 
vid olika industriella omrör-
ningar. I standardutförande är 
alla komponenter galvaniskt 
isolerade från varandra för att 
undvika korrosion.

tekniska data 

Flöde upp till l/s 1860

Axialkraft N 3725

Effekt upp till kW 18,5
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CBAY
Horisontell dränkbar 
strömriktare 

Strömriktare för användning i  
nitrifikations/denitrifikations-
tankar, i desinfektions- eller 
hygieniseringstankar eller för 
olika industriapplikationer. 
Prop eller med själrensande blad 
gjorda i kompositmaterial med 
hög hydraulisk verkningsgrad. I 
standardutförande är alla kom-
ponenter galvaniskt isolerade 
från varandra för att undvika 
korrosion.

tekniska data

Flöde upp till l/s 4890

Axialkraft N 2900

Effekt upp till kW 4
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DIGITALA  
STYRSYSTEM
Styr- och  
övervakningsdatorer

Caprari har utvecklat ett komplett 
styrsystem kallat URM (Univer-
sal Remote Management) avsett 
för övervakning och styrning via 
telenätet av processer knutna till 
vattenförsörjning och behandling. 
Systemet tillåter att alla signa-
ler från ingående komponenter i 
komplexa system kan integreras 
noteras, avläsas, ändras eller 
vidarebefordras. Innebärande att 
anläggningarna konsekvent kan 
köras energisnålt och optimalt 
för att därmed kunna minimera 
vattenförbrukningen. URM kan 
integreras i befintliga datasystem.

STARTAPPARATER 
OCH STYRSKÅP

Caprari kan leverera start-
apparater eller styrskåp för 
styrning av ingående pumpar, 
omrörare luftningsutrustning.
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VSD
Frekvensaggregat

Caprari har tagit fram en egen serie 
frekvensomriktare för sina pum-
par. Används med fördel vid start 
av pumpar för att undvika över-
belastning av elnätet.  Avsedda 
för väggmontage.

VSD
CapDRIVE

Frekvensomriktare avsedda för 
direktmontage på pumpmotorn.

MG1 – MG2
Caprari motorskydd

CapDRIVE

MotorGuard



Christer Christiansson
Order & Produktionsplanering 
christer.christiansson@mafpump.se

MAF Pump AB
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