Kompletta pumplösningar för fastighet och industri
en broschyr för Yrkesfolk
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Låt oss hjälpa dig finna rätt pumplösning

Robota har mer än 50 års erfarenhet i pumpbranschen vilket gör oss till
en kompetent och erfaren leverantör av pumpar och tillbehör. Vi hjälper
dig att hitta rätt lösning för dina behov. Oavsett om det rör sig om en
enklare eller en mer avancerad pumplösning. Till din hjälp finns vårt nya
unika beräkningsprogram PumpSoft med möjligheten att handla direkt
från vår webshop, pumpshoppen.se.
Vill du ha en personlig kontakt för att få hjälp med en mer komplex
pumplösning är du välkommen att kontakta oss så skräddarsyr vi en
komplett pumplösning åt dig.
I Robotas sortiment finns bl.a.:
• Torruppställda pumpar
• Specialpumpar			
• Tillbehör och el			
• Länspumpar			
• Cirkulationspumpar
Lars Rüdén, VD Robota AB
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• Pumpstationer
• Renvattenpumpar
• Avloppspumpar
• Djupbrunnspumpar

Robota’s handelsplats för Yrkesfolk
PUMPSHOPPEN.se
När tiden inte räcker till finns vår webshop pumpshoppen.se där för
dig. Dygnets alla timmar står den öppen, med ditt pris, snabborder och
sparade favoritartiklar bland funktionerna. Ansök om konto redan idag!

Mathias Olofsson, Säljare

Till din hjälp att få fram rätt pump finns Pumpsoft, marknadens snabbaste
pumpvalsprogram. Är tillgängligt på webben och i app för Android och
IOS. Ange dina förutsättningar och Pumpsoft kommer föreslå pumpar
från alla våra leverantörer som är lämpliga till din applikation. Viktiga
parametrar som energiförbrukning och slitage optimeras genom att välja
rätt pump, så ta för vana att kontrollera befintliga installationer så att
faktiskt rätt pump hamnar där vid byte.
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Dricksvattnet är friskt och avloppsvattnet transporteras dit det skall.
En självklarhet som kräver driftsäkra pumpslösningar och tillbehör.
Robota hjälper dig som installatör med kompletta lösningar för villa och
sommarhus.

FÖR DET LILLA HUSET

DRÄNERINGSBRUNNAR
i olika storlekar, som
säkrar grundvattennivån
runt huset.

CIRKULATIONSPUMPAR för
alla typer av vattenburna
värmesystem.
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TRYCKKÄRL som
begränsar pumpens start
och stopptillfällen samt
agerar bufferttank vid
dålig tillrinning i borrhål
eller brunn.

PUMPAUTOMATER i en
mängd olika modeller för
olika behov.

LÄNSPUMPAR för
vattenförflyttning till
dammar och tömning
av pooler och andra
vattensamlingar.

PUMPSTATIONER OCH
AVLOPPSPUMPAR i olika
storlekar och modeller
för alla behov.

DJUPBRUNNSPUMPAR i
en mängd olika storlekar
beroende på vattenbehov
och brunnsdjup.

POOLPUMPAR för tunnor
och bassänger.

I flerfamiljshuset är det extra viktigt att du har fungerande system
för vatten, värme och avloppsvatten eftersom störningar skapar
oangelägenheter för de boende och höga kostnader för fastighetsägaren.

FÖR FLERFAMILJSHUSET

CIRKULATIONSPUMPAR
av högsta kvalitet med
låg energiförbrukning.

EXPANSIONSKÄRL för
vattenburna system i
storlekar från 2 till 450
liter.

TRYCKSTEGRING när
vattenuttaget blir stort
eller det kommunala
vattentrycket inte räcker
till på grund av höjden på
fastigheten.

PUMPSTATIONER som
skräddarsys i plast,
glasfiber eller betong.
Dimensioneras med
en till tre pumpar och
avancerad styrning för
maximalt utnyttjande av
energi och prestanda.
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Robota kan erbjuda kompletta lösningar för byggen och etableringar så
att infrastrukturen fungerar under byggtiden med bl.a. bortforsling av
grå- och svartvatten. Kontakta oss så berättar vi mer!

FÖR BYGGET

LÄNSPUMPAR av hög
kvalitet i rostfritt stål
byggda för att klara
långa driftstider och tuff
hantering.
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DRAGFLOW gör pumpar
speciellt framtagna för
att pumpa krävande
vätskor med extra stort
partikelinnehåll.

PUMPSTATIONER för
tillfälliga behov i små
till medelstora storlekar.
Hanterar svart- och
gråvatten.

BYGGPUMPAR för tuffa
tag, stora flöden och
låga tryck för att hålla
undan grundvatten vid
grävarbeten.

Robota har ett stort sortiment av pumpar anpassade för industri
och industrifastigheter. De har extra höga krav på driftsäkerhet och
energiförbrukning. Kontakta oss så berättar vi mer!

FÖR INDUSTRIN

VÅT- OCH TORRSTÄLLDA
PUMPAR för alla slags
hantering av gråvatten
och industrivatten.

SMÅ KONDENSVATTENPUMPAR i olika
storlekar för rena vätskor.

VERTIKALA
FLERSTEGSPUMPAR i alla
storlekar för rena vätskor
och biooljor m.m.

DRAGFLOW har
specialpumpar för
vätskor med hög
inblandning av slam.
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Robota har allt du behöver för att kunna leverera en komplett
pumplösning. Vare sig det handlar om kompetens, tillbehör eller
tillverkning så kan vi bistå dig med det du behöver.

ALLT DET ANDRA

Ingen lösning blir komplett utan tillbehör. Vi har metallrördelar,
larmlådor, motorskydd, frekvensstyrningar, vakuumejektorer,
luftinjektorer och vippor. Och en hel del annat!

LARMLÅDA

VAKUUMEJEKTOR

VENTILER OCH TRYCKSTRÖMBRYTARE

METALLRÖRDELAR

VIPPOR

PUMPREGULATOR

Låt oss hjälpa dig ta fram en pump
eller avloppslösning som passar
perfekt för just din applikation.
Vi har egen produktion av
pumpstationer och pumppaket med
kompetens nog att kunna anpassa
lösningar för optimal hållbarhet och
minimal energiåtgång. Rätt pump på
rätt plats, för att det blir bättre både
för din kund och för naturen.

MICRONIZER

Lars Linde, produktionstekniker
8

Över hela landet finns våra Auktoriserade Servicepartners.

NÄR DU BEHÖVER STÖD

Robota har ett rikstäckande nät av oberoende
Auktoriserade Servicepartners. Från norr till
söder kan de hjälpa dig med garantier, service
och reklamationer. Via dem har du alltid tillgång
till en resurs för att göra din vardag enklare.
Se robota.se för din närmaste Servicepartner.
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Ett axplock av de varumärken vi representerar.

VARUMÄRKEN

Ebara grundades i Japan 1912 av Issey
Hatakeyama och har idag över 16000
anställda. I Europa grundades Ebara
Italia 1989 och är idag en av världens
största tillverkare av centrifugalpumpar.
Många av de rostfria pumparna är
tillverkade av svenskt stål och håller en
kvalitet av absolut högsta klass.
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1959, i ett större garage i Modena,
Italien, grundades Zenit. Ugo Zeni
hade under en längre period utfört
service och reparationer på motorer
och hydrauliska pumpar. Idag en av
världens största tillverkare av pumpar
för hantering av avloppsvatten med
fabriker i både Europa och Asien.

Saer grundades 1951 i Guastella, Italien
och har sedan dess fortsatt producera
alla sina högkvalitetsprodukter där.
Dess gröna färg på produkterna
refererar till de jorbruksprodukter som
lade grunden för Saer. Företaget är
känt för att tillverka produkter i olika
material, både 316, brons, kolstål
och DUPLEX men också nya typer av
material för att möta alla behov av
renvattenpumpning. Idag tillverkar Saer
över 700 olika pumpar i de fyra olika
fabrikerna i Emilia Romanga.

1966 i St. Paul, Minnesota, grundas
Pentair av fem tidigare ballongflygare.
Sedemera togs WellMate fram, ett kärl
i glasfiber som både väger mindre och
håller längre än ett kärl i metall. Och
som av en händelse innehåller kärlen
en ballong. De är idag världsledande på
trycktankar i kompositmaterial.

Itap leder idag utvecklingen av
ventiler, kranar och kopplingar för rör
och värmesystem. Grundat 1972 i
Lumezzane utanför Brescia i Italien.
Idag tillverkar Itap över 180000 artiklar
om dagen. Fokus är alltid på kvalitet.

Coelbo började 1988 tillverka
elektroniska kontroll och styrenheter
för elektriska pumpar. Ledstjärnan är
Forskning-Utveckling-Uppfinning och
detta har under åren gett Coelbo en
hel del patent på innovativa lösningar.
Företaget har en 3500 kvm stor fabrik i
Terassa, Spanien.
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08-630 08 90

robota.se

pumpshoppen.se

