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Många av våra kunder sänder in sina pumpar till oss för reparation eller 
ombyggnad. Ett bra alternativ även för er?

Från vårt centrallager levererar vi till hela Norden. Över 80% av inkommande 
order kan levereras inom 1-2 dagar.

❺

Gunnar Wåhlberg Christer Nyblom

Tommy Svensson

Karl-Johan Wåhlberg

Göran Ahlbeck

Stig Dahlquist

Rune Johansson Thomas MattsonJohan Moläng

Excenterskruvpumpen är i sin enkelhet helt genial. 
Utan besvärande arrangemang med kolvar, sug- och try-
ckventiler, hoptryckta slangar, membran eller utjämn-
ingsbehållare så åstadkommer pumpen ett pulsations-
fritt, varvtalsrelaterat flöde av viskösa (ofta slitande) 
produkter mot höga tryck helt enkelt bara genom att 
man vrider runt en rotor i en elastomerstator. 
Vår affärsidé är att sälja reservdelar till excenter-
skruvpumpar. Vi kan erbjuda reservdelar för praktiskt 
taget alla excenterskrupumpar som förekommer på den 
svenska marknaden. Hög kvalitet, lägsta pris och snab-
ba leveranser. Plus ett stort pumpkunnande som vi gär-
na delar med oss av.



Inte bara statorer och rotorer!

❷ ❸ ❹❸

Olika drivaxar med avtagbara driv
huvuden,kopplingsstång, länkhylsa, 
låsstift, kopplingsbult, O-ringar, 
låsringar och tätningsmanschett med 
klämring passande en NM-pump från 
Nemo/Netzsch.

Kopplingsstång med splines-anslutning, MAF 
kulkoppling (ersätter Netzsch bågtandkoppling), 
länkhylsa, spännring, kronmutter och 
tätningsmanschett, passande en 
NEMO-pump.

Matarskruv i 
syrafast stål, inkl. 
kopplingshuvuden 
och låsstift, till en 
Allweiler-pump typ 
SEZP.

Påsticksaxel, kopplingsstång, kopplingsbult, 
kopplingsstångsbussning, styrbussning, 

ledhylsa, manschett och spännband, 
passande en Seepex-pump.

Kopplingsstång, kopplingsbult, 
länkhylsa, O-ringar, låsring 
samt tätningsmanschett med 

klämring, passande en NM- eller 
NE-pump från Nemo/Netzsch.

Kopplingstång, ledhylsa, 
ledbussning, styrhylsor, 

kopplingsbult och 
skyddsmanschett med 
spännband, passande 

en Allweiler-pump.

Flexishaft 
passande en 
Mono-pump typ E.

Drivaxel, kopplingsstång med 
bussningar, kopplingsbult, bulthuvuden, 

låsbrickor och bultar passande en 
äldre Mono-pump.
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Från varje serie tages en rotor ut för avancerad 
toleransmätning.toleransmätning.

Ett urval rotorer i olika 
material, för olika pumpar 

och ändamål .

Helt avgörande för en god och långvarig funktion 
är förstås passningen mellan rotor och stator. På 
MAF Pump AB har vi tagit ett stort steg mot 
optimal passning: vi tillverkar nu de fl esta av våra 
rotorer samt kärnformarna till våra statorer i samma 

En Kvalifi cerad tillverkning av statorer är mycket 
krävande. Med de krav på snäva tolleranser som 
marknaden idag ställer på den färdiga produkten 
fodras en högteknisk maskinutrustning, kunnig 
personal med lång yrkeserfarenhet, kvalifi cerad 
materialkunskap och tillgång till kapital. De 
fl esta av våra datorer tillverkas av Artemis GmbH 
i Hannover som tillhör Jaegergruppen och är 
ISO-9001-certifi erade. Allt sedan grundandet av 
MAF Pump AB år 1991 har vi använt Artemis 
som vår huvudleverantör och en ständig ökning 
av marknadsandelar bevisar att kvalitet lönar 
sig. Vårt sortiment omfattar idag ca: 250 olika 
statorstorlekar, passande pumpar från 15 olika 
tillverkare.

CAD-styrda maskin och vi använder samma 
mjukvara. De komplicerade kurvlinjerna blir 
därmed så “perfekta” som det överhuvudtaget är 
möjligt. Fördelar för kunden: “Lagom” klämning 
mellan stator och rotor ger rätt pumpdata, 
lägsta möjliga energiförbrukning och maximal 
livslängd för stator/rotor samtidigt som risken för 
startsvårigheter minskar.

Rotorer

Statorer 
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