
Pumpar till livsmedel 
och läkemedel



Zander & Ingeström levererar produkter 
från världsledande tillverkare för flera 
olika hygieniska processer inom livs-
medels-, mejeri-, dryckes-, biopharma 
och hygienproduktindustrin.

Vår spetskompetens för krävande applikationer. Det 
betyder konkret att vi inte bara är specialister på våra 
egna produkter, utan framför allt att vi har en betydande 
erfarenhet av hur produkterna fungerar i verkligheten, 
dvs i våra kunders industribranscher.

Vårt engagemang i varje enskilt uppdrag och den trygg-
het för kunden som följer därav. Konkret innebär det att 
ingen affär är avslutad förrän pumpen är installerad och 
testad och allt fungerar precis som tänkt. Det här enga-
gemanget följer naturligt av att vi på Zander & Ingeström 
alltid har värdesatt långlivade relationer, vilket förmodli-
gen också är en starkt bidragande orsak till att företaget 
har blomstrat sedan år 1898!

Höga krav på säkerhet,
tillförlitlighet och hygien

Excenterskruv pumpar 
Hygien in i minsta detalj. Netzsch 
har ett komplett  program i tre 
ni våer standard, hygien och 
 aseptik. 

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

Centrifugalpumpar
Installationer i hygienisk och sani-
tär miljö.Kompakta, direktdrivna 
med rostfri skyddskåpa över elmo-
torn. SMS, DIN eller Triclamp?

Kugghjulspump
Viking har löst de tekniska proble-
men och skapat just den pump 
som chokladindustrin har önskat 
sig i många år: en garanterat 
läckagefri chokladpump med enkel 
service.

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

Tryckluftsdrivna 
membranpumpar
Samtliga pumpar är utrustade 
med godkända elastomerer och 
dess hölje är utfört i polerat
syrafast stål. Inga komponenter
på luftsidan kräver smörjning.

Rätt pump på rättplats för dina applikationer

Vår snabba och korrekta respons på kundernas frågor 
och funderingar. Eftersom vi finns till för våra kunders 
skull – inte tvärtom – är det självklart för oss att åter-
komma med klargörande besked så fort som möjligt.Det 
här är något som genererar uppskattande kommentarer 
snart sagt varje vecka.

Dubbelskruvpump
Pumpar livsmedel på ett skonsamt 
sätt. Pumpen är effektiv både med 
viskös produkt och diskvätska vid CIP, 
vilket innebär att man inte behöver en 
separat disktryckspump. Det innebär 
en besparing både arbetsmässigt 
och ekonomiskt.

Slangpumpar
Pumpen är självsugande, tätnings-
lös och torrkörningssäker. Lätt att 
rengöra eftersom den kan köras 
reversibelt. Ett mycket bra alterna-
tiv när det gäller applikationer där 
hygien är av största vikt. 

Fatpump
Lutz excenterskruvpumpar är 
absolut enastående när det gäller 
att pumpa vätskor skonsamt. De 
har lågt slitage, är robusta och 
driftssäkra och enkla att ta isär 
och rengöra.

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 – 
Zander & Ingeström följer och uppdaterar kontinuerligt 
den internationella kvalitetsutvecklingen. Kunden ska 
känna att produkter alltid håller högsta kvalitets- och 
säkerhetsklass. 
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Vi skapar innovativa tekniska lösningar för ett hållbart samhälle. Genom att förstå våra kunders 
verksamhet ur ett helhetsperspektiv erbjuder vi lösningar som spar tid, pengar, ger affärsmöjligheter 
och ett positivt hållbarhetsavtryck.

Vi hjälper dig att hitta rätt produkt eller lösning 08-80 90 00 alt. order@zeta.se
För personlig service och vägledning är du alltid välkommen att höra av dig till  oss direkt.

Det är vi som hjälper dig 
välja rätt pumpar
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