
SPX FLOW Johnson Pump brand

P R O D U CT OVE R Z I C HT I N D USTR I Ë LE PO M P E N



Welkom in de 
pompenwereld
Meer dan 75 jaar ontwikkelt, produceert 

en verkoopt Johnson Pump pompen voor 

industriële en utilitaire toepassingen. 

Deze jarenlange ervaring en expertise, 

gecombineerd met ons brede 

productassortiment, maakt ons één van de 

meest betrouwbare pompproducenten ter 

wereld.

Bij SPX FLOW geloven wij in ‘life cycle cost 

economy’. Het aanschaffen van een pomp 

is geen eenmalige actie, de pomp dient een 

lange tijd mee te gaan. Service en onderhoud 

zijn daarom belangrijk voor ons om u als 

klant een gepaste oplossing te bieden 

voor elke unieke toepassing. SPX FLOW 

is daarom meer dan een Johnson Pump 

pompproducent – Wij zijn probleemoplossers!

Europa
• België
• Denemarken
• Finland
• Frankrijk
• Duitsland
• Italië
• Nederland
• Noorwegen
• Spanje
• Zweden
• Zwitserland
• Engeland

Afrika

Amerika

Azië

Australië

Indië

Midden Oosten

Centrifugaalpompen

• Volgens ISO, EN, API

• Meertraps

• Magnetisch gedreven

• Zelfaanzuigend

Verdringerpompen

• Inwendig vertande 
verdringerpompen

• Lobbenpompen

• Flexibele waaierpompen

• Membraanpompen

Distributeurs
• Kijk op onze website voor een gedetailleerde lijst. 

www.spxflow.com/johnson-pump

Onze pompuitvoeringen:

Based in Charlotte, North Carolina, SPX 

FLOW (NYSE: FLOW) is a multi-industry 

manufacturing company with operations 

in more than 35 markets worldwide. SPX 

FLOW’s innovative, world-class products 

and highly-engineered solutions are 

helping to meet the needs of a constantly 

developing world and growing global 

population.  You’ll find our innovative 

solutions in everything from dairy plants 

and power plants to oil and gas pipelines, 

and the power grid. SPX FLOW is really 

everywhere you look.

We help our customers around the 

globe expand and enhance their food 

and beverage, power and energy and 

industrial production processes. For more 

information, please visit  

www.spxflow.com

KWALITE IT

De ontwikkelingsafdelingen van SPX FLOW zijn voortdurend 

bezig met de verbetering van pomp principes en het ontwikkelen 

van nieuwe producten. De resultaten van deze ontwikkelingen 

worden toegepast in de fabricage bij onze productiebedrijven, 

waar de kwaliteit van ons werk geborgd wordt volgens ISO 9001.

WE R E LDWIJ D E D I STR I B UTI E N ETWE R K

Met onze wereldwijde netwerk van SPX FLOW vestigingen en 

onafhankelijke distributeurs werken wij samen met u, om de 

beste oplossing te bieden voor uw vloeistoftransport.



Alles draait om het vinden van oplossingen
Elk klant proces heeft wel iets unieks;  het is net dat beetje extra dat  u 
een voorsprong geeft op de rest. Uw unieke proces vraagt vaak om een 
niet-standaard oplossing. Wij van SPX FLOW luisteren nauwkeurig naar de 
specifieke eisen en wensen van onze klanten. Door specifieke aanpassingen 
en oplossingen op het gebied van materiaal selectie en ontwerp, binnen het 
uitgebreide standaard leveringsprogramma van het Johnson Pump merk, 
bieden wij u net dat beetje extra.

Onze medewerkers, van verkoop specialisten tot R&D, willen graag met 
u samenwerken aan een betaalbare, goed werkende oplossing voor uw 
specifieke behoeften. Buiten de levering van  pompen heeft u, via SPX FLOW 
toegang tot een verscheidenheid van producten en technologieën voor 
vloeistof behandeling en transport; van kleppen en mixers tot warmtewisselaars 
en complete systemen.

Neem vandaag nog contact op met uw lokale Johnson Pump 
vertegenwoordiger voor een investering in uw toekomst !

S LI JTVASTE COATI NG S
Kalkmelk, toevoegingen gebruikt in de papier 
industrie, afval water en dergelijke geeft ongewilde 
slijtage aan een pomp. Oppervlaktebehandelingen, 
zoals het aanbrengen van een wolfram carbide laag 
of plasma nitreren, voor pomphuizen, waaiers en 
rotoren, verhogen de verwachte levensduur van uw 
pompen.

G E LU I D S R E D UCTI E
Met een speciaal ontworpen waaier was het 
mogelijk om het  geluidsniveau op een tank opslag 
locatie, waar grote aantallen van onze Freflow zelf 
aanzuigende centrifugaalpompen in gebruik zijn, te 
reduceren.

VE I LIG OMGAAN M ET H E ET WATE R
Voor een heet water recirculatie project van een 
ziekenhuis, hebben we een aangepast pomphuis 
gecombineerd met een extern gemonteerde 
warmtewisselaar op de spoeling van de 
mechanische as afdichting om een betrouwbare, 
veilige werking te garanderen.

U LTRA PU U R WATE R I N STALLATI E
SPX FLOW heeft samen met de exploitant van 
een productie locatie een herontwerp gemaakt van 
hoge druk pompen voor gebruik in omgekeerde 
osmose installaties in een innovatief systeem, waar 
afvalwater wordt gezuiverd tot ultra puur water en 
gebruikt wordt als stoom injectie voor olie-extractie 
van de resterende olie uit bestaande olievelden.

VE R B ETE R D E VLOE I STOFSTROOM 

E IG E N SCHAPPE N

De ontwikkeling van nieuwe “Multilobe” 
rotoren draagt bij aan een verbeterde 
en gelijkmatige doorstroming tijdens het 
verpompen gevulde vloeistoffen en verminderd 
de pulsatie en resonantie in het leidingwerk 
tijdens het verpompen van dunne vloeistoffen.

farmaCie

Voeding & dranken

tuinbouw

Chemie

algemene industrie

petroChemie

utiliteit

afValwaterzuiVering

papier & kartonnage

sCheepVaart

Producttoepassingen



Johnson 
Pump 

Centrifugaalpompen

Combinorm
pomp voor utiliteit en algemene toepassing 
volgens EN 733
Max. capaciteit 1500 m3/h (6600GPM)
Max. opvoerhoogte 160 m (525 ft)
Max. werkdruk 16 bar (232 psi)
Max. temperatuur 200 °C (392 °F)
Max. toerental 3600 omw/min
Materialen:  gietijzer, nodulair gietijzer, brons

CombiChem
norm pomp voor chemische- en 
petrochemische industrie volgens ISO 5199 
en EN 22858
Max. capaciteit 800 m3/h (3520 GPM)
Max. opvoerhoogte 160 m (525 ft)
Max. werkdruk 16 bar (232 psi)
Max. temperatuur 200 °C (392 °F)
Max. toerental 3600 omw/min
Materialen:  gietijzer, nodulair gietijzer, brons, 

roestvaststaal

Combiprime h & V
horizontale & verticale uitvoering, hydraulisch 
volgens EN 733

Max. capaciteit 500 m3/h (2200 GPM) [H]
 800 m3/h (3520 GPM) [V]
Max. opvoerhoogte 100 m (328 ft)
Max. werkdruk 10 bar (145 psi)
Max. temperatuur 80 °C (176 °F)
Max. toerental 3600 omw/min
Materialen:  gietijzer, brons

freflow
horizontale uitvoering geschikt voor het ver-
pompen van vloeistof/gas mengsels

Max. capaciteit 350 m3/h (1540 GPM)
Max. opvoerhoogte 80 m (262 ft)
Max. werkdruk 9 bar (131 psi)
Max. temperatuur 95 °C (203 °F)
Max. toerental 3600 omw/min
Materialen:  gietijzer, brons, roestvaststaal

Combimag
Voor de chemische- en petrochemische 
industrie volgens ISO 5199 en EN 22858
Max. capaciteit 550 m3/h (2420 GPM)
Max. opvoerhoogte 160 m (525 ft)
Max. werkdruk 16 bar (232 psi)
Max. temperatuur 300 °C (572 °F)
Max. toerental 3600 omw/min
Materialen: gietijzer, nodulair gietijzer, 

roestvaststaal, duplex, Alloy 20, Hastelloy C

CombimagbloC
Korte inbouwlengte, voor algemene-,  
chemische- en petrochemische  industrie
Max. capaciteit           280 m3/h (1230 GPM)
Max. opvoerhoogte                  140 m (459 ft)
Max. werkdruk                       16 bar (232 psi)
Max. temperatuur                   200 °C (392 °F)
Max. toerental                         3600 omw/min
Materialen: gietijzer, nodulair gietijzer, 

roestvaststaal, duplex, Alloy 20, Hastelloy C

Genormaliseerde pompen

Zelfaanzuigende pompen

Magneetgekoppelde centrifugaalpompen

Centrifugaalpompen zijn de meest 

bekende en toegepaste pompen op de 

markt. Ze zijn in verschillende uitvoeringen 

te verkrijgen en kunnen vloeistoffen 

met een hoge efficiëntie verplaatsen 

binnen een uitgebreid veld van volume 

en druk. SPX FLOW Johnson Pump 

biedt een gevarieerd programma van 

centrifugaalpompen, waarvan de meesten 

voldoen aan ISO, EN en API standaard.

SPX FLOW’s Johnson Pump Combi 

systeem is een modulair programma 

van centrifugaalpompen. Het modulaire 

ontwerp maakt het mogelijk om meerdere 

varianten samen te bouwen en het 

biedt een grote uitwisselbaarheid van 

componenten tussen verschillende 

pomptypes en zelfs tussen de verschillende 

pompfamilies. Dit, samen met een 

grote keuze aan materialen, maakt het 

gemakkelijker om de juiste uitvoering  voor 

elk specifieke toepassing aan te kunnen 

bieden

SPX FLOW kan voldoen aan uitgebreide 

eisen en documentatie van haar pompen:

• ATEX

• Materiaalcertificaten 2.1, 2.2 en 3.1

• QHP testen

• Trillingsmetingen

• Geluidsmetingen

Combitherm
voor thermische olie (DIN 4754) en heet water 
toepassingen (classificaties en afmetingen volgens 
EN 733)
Max. capaciteit 400 m3/h (1761 GPM)
Max. opvoerhoogte 160 m (525 ft)
Max. werkdruk 16 bar (232 psi)
Max. temperatuur Thermische olie 350° C (662° F) 
 Heet water 190° C (374° F)
Max. toerental 3600 omw/min
Materialen:  nodulair gietijzer

Thermische olie /  
Heet water pompen

uniglide-e
ontwikkeld met behulp van de nieuwste 3D- en 
FEA-analysesoftware in samenwerking met enkele 
grote eindgebruikers wat heeft geresulteerd in een 
zeer hoge betrouwbaarheid.
Max. capaciteit       4.000 m³/uur (17,600 USgpm)
Max. opvoerhoogte                         200 m (650 ft) 
Max. werkdruk                                              16 bar    
Max. temperatuur                            80 °C (180 °F) 
Max. toerental                                       1,800 rpm    
Materialen:    CI/SS, SS/SS, Duplex/Duplex, SD/SD

Enkeltraps, dubbele invoer,  
splitcase pompen



Genormaliseerde pompen

Zelfaanzuigende pompen

Magneetgekoppelde centrifugaalpompen

Combipro
Procespomp voor chemische- en 
petrochemische  industrie volgens API 610, 
API 682 en API 685
Max. capaciteit 350 m3/h (1540 GPM)
Max. opvoerhoogte 160 m (525 ft)
Max. werkdruk 35 bar (508 psi)
Max. temperatuur 350 °C (662 °F)
Max. toerental 3600 omw/min
Materialen:  gelegeerd staal, 13% Cr-staal, 

roestvaststaal (316)

mCh & mCV
horizontale & verticale uitvoering

Max. capaciteit 100 m3/h (440 GPM)
Max. opvoerhoogte 340 m (1120 ft)
Max. werkdruk 40 bar (580 psi)
Max. temperatuur 150° C (302 °F) [MCH]
 120°C (248 °F) [MCV]
Max. toerental 3600 omw/min
Materialen:  gietijzer, brons

mChz
horizontaal, zelfaanzuigend

Max. capaciteit 100 m3/h (440 GPM)
Max. opvoerhoogte 340 m (1120 ft)
Max. werkdruk 40 bar (580 psi)
Max. temperatuur 120 °C (248 °F)
Max. toerental 3600 omw/min
Materialen:  gietijzer

Combiflex, -uniVersal, -bloC
met flexibele posities van de zuigbocht, hy-
draulisch volgens EN 733
Max. capaciteit 1500 m3/h (6600 GPM)
Max. opvoerhoogte 160 m (525 ft)
Max. werkdruk 25 bar (363 psi)
Max. temperatuur 200 °C (392 °F)
Max. toerental 3600 omw/min
Materialen:  gietijzer, nodulair gietijzer, 

brons, roestvaststaal

Combisump
verticaal, met droge motor, uitvoeringen volgens  
EN 733, EN 22858 en API 610
Max. capaciteit 1500 m3/h (6600 GPM)
Max. opvoerhoogte 160 m (525 ft)
Max. werkdruk 16 bar (232 psi)
 [35 bar (508 psi) API610]
Max. temperatuur 160 °C (320 °F)
Max. toerental 3600 omw/min
Materialen: gietijzer, nodulair gietijzer, brons, 

roestvaststaal, gelegeerd staal, 13% Cr-staal

Combiwell
verticale uitvoering met droge motor
Max. capaciteit 300 m3/h (1320 GPM)
Max. opvoerhoogte 45 m (148 ft)
Max. werkdruk 10 bar (145 psi)
Max. temperatuur 80 °C (176 °F)
Max. toerental 3000 omw/min
Materialen:  gietijzer, roestvaststaal

kge
horizontale uitvoering geschikt voor het  
verpompen van vloeistof/gas mengsels
Max. capaciteit 100 m3/h (440 GPM)
Max. opvoerhoogte 60 m (197 ft)
Max. werkdruk 8 bar (116 psi)
Max. temperatuur 95 °C (203 °F)
Max. toerental 3600 omw/min
Materialen:  gietijzer

CombibloC
compact samengebouwde centrifugaalpomp

Max. capaciteit 850 m3/h (3740 GPM)
Max. opvoerhoogte 105 m (344 ft)
Max. werkdruk 10 bar (145 psi)
Max. temperatuur 120 °C (248 °F)
Max. toerental 3600 omw/min
Materialen:  gietijzer, brons, roestvaststaal

mdr
PP/PVDF afdichtingsloze pomp

Max. capaciteit 30 m3/h (130 GPM)
Max. opvoerhoogte 24 m (78 ft)
Max. werkdruk 3 bar (43 psi)
Max. temperatuur 100 °C (212 °F)
Max. toerental 2800 omw/min
Materialen:  PP, PVDF

Combiline
compact, samengebouwd, motor met 
verlengde as
Max. capaciteit 500 m3/h (2200 GPM)
Max. opvoerhoogte 35 m (115 ft)
Max. werkdruk 10 bar (145 psi)
Max. temperatuur 140 °C (284 °F)
Max. toerental 1800 omw/min
Materialen:  gietijzer

CombilinebloC
monobloc uitvoering, met standaard IEC motor
Max. capaciteit 450 m3/h (1980 GPM)
Max. opvoerhoogte 100 m (328 ft)
Max. werkdruk 10 bar (145 psi)
Max. temperatuur 120 °C (248 °F)
Max. toerental 3600 omw/min
Materialen:  gietijzer, brons

Meertrapspompen

Pompen met vortex waaiers

Verticale pompen Dompelpompen

Monobloc pompen

In-line circulatiepompen



Johnson Pump
Verdringerpompen

Lobbenpompen zijn eenvoudig reinigbaar en door het uiterst hygiënische ontwerp gecombineerd 

met een behoedzamere verwerking van het medium de ideale oplossing voor kwetsbare vloeistoffen, 

van lijm tot hele aardbeien. De vorm van de rotor zorgt voor een gelijkmatige opbrengst bij een hoog 

volumetrisch rendement. 

Flexibele waaierpompen hebben uitstekende zelfaanzuigende eigenschappen en daarnaast 

de mogelijkheid kwetsbare en stress-gevoelige producten zonder beschadigingen te verpompen. 

Flexibele waaierpompen zijn te gebruiken in een zeer breed toepassingsgebied. 

Perslucht gedreven membraanpompen worden toegepast in alle takken van de industrie voor 

het transport van een breed gamma aan vloeistoffen. Schoon of vervuild, dun of viskeus of agressief.

Tandwielpompen kunnen toegepast worden in allerlei bedrijfsomstandigheden voor het transport 

van zowel dunne als dikkere vloeistoffen, van chocolade tot brandstofdiesel.

SPX FLOW kan voldoen aan uitgebreide eisen en documentatie van haar pompen:

• ATEX

• 3A

• EHEDG

• FDA, USP VI

• Herkomst van  

materiaal & certificaten

• QHP testen

• Trillingsmetingen

• Geluidsmetingen

Bescherm uw kostbare proces apparatuur tegen schade ten 
gevolge van vervuiling
Een filter voorzien van een correct geselecteerde zeef, geplaatst in de toevoerleiding naar uw apparatuur, biedt een effectieve bescherming van uw 

investering tegen potentieel schadelijke stoffen. Geplaatst aan de uittrede zijde kan een filter bijdragen tot product homogeniteit en herwinning van 

waardevolle stoffen. Ons leveringsprogramma TopFilter omvat zowel enkele als dubbele filters, waarmee een effectieve beveiliging van apparatuur in 

leidingen, het reinigen van vloeistoffen en het herwinnen van waardevolle vaste stoffen gerealiseerd kan worden. 

Het leveringsprogramma omvat:

Enkelvoudige filters voor toepassingen waar de vloeistofstroom kortstondig kan worden onderbroken ten behoeve van reinigingsdoeleinden.

Dubbele filters voor toepassingen waar een ononderbroken vloeistof stroom met minimaal drukverlies noodzakelijk is. De vloeistofstroom wordt in geval 

van vervuiling via de tweede zeef geleid, waarna de eerste gereinigd kan worden.

Enkelvoudige filter voorzien van meerdere zeven als uitbreiding van de reeks enkelvoudige filters. De zeven hebben een groot filtratie oppervlak 

en daarmee weinig drukverlies. De filter heeft een compacte bouw en is gemakkelijk te onderhouden.

Zeef maaswijdtes van 20 tot 300 mesh (910 – 50 µ), zeefelementen voor filtratie met waarden tot 10 µ zijn tevens beschikbaar.

f-19 12/24 V dC
bronzen uitvoering voor de industrie

Max. capaciteit 55  / min (14.5 GPM)
Max. werkdruk 1,2 bar (17,4 psi)
Max. temperatuur 55 °C (130 °F)
Materialen: PTMT (thermoplastische polyester) 

of bron

topgear tg l
voor laag viskeuze vloeistoffen

Max. capaciteit 8 m3/h (35 GPM)
Max. werkdruk 25 bar (363 psi)
Max. temperatuur 250 °C (480 °F)
Max. viscositeit 60 000 mPas / cP
Materialen: nodulair gietijzer

Flexibele waaierpompen

Inwendig vertande verdringerpompen



topfilter tfoV
Enkelvoudige filter
Leiding afmeting 20 – 150 mm (¾” – 6”)
Max. werkdruk 50 bar (725 psi)
Aansluitingen
  Schroefdraad:  BSP, NPT
  Geflensd: BS10, BS4504, ANSI, DIN
Max. temperatuur 200 °C (392 °F)
Materialen:  Gietijzer, gietstaal, tin brons, 

roestvast staal

topfilter tfoVm
Enkelvoudige, multibasket filter 
Leiding afmeting 200 – 250 mm (8” – 10”)
Max. werkdruk 13.8 bar (200 psi)
Aansluitingen
  Schroefdraad:  BSP, NPT
  Geflensd: BS10, BS4504, ANSI, DIN
Max. temperatuur 200 °C (392 °F)
Materialen:  Gietijzer, gietstaal, tin brons, 

roestvast staal

topfilter tfow
Dubbele filter
Leiding afmeting 20 – 200 mm (¾” – 8”)
Max. werkdruk 50 bar (725 psi)
Aansluitingen
  Schroefdraad:  BSP, NPT
  Geflensd: BS10, BS4504, ANSI, DIN
Max. temperatuur 200 °C (392 °F)
Materialen:  Gietijzer, gietstaal, tin brons, 

roestvast staal

TopFilter - Filters en zeven

toplobeplus
hygiënische tri-lobe pomp

Max. capaciteit 124 m3/h (547 GPM)
Max. werkdruk 10 bar (145 psi)
Max. temperatuur 100 °C (212 °F)
Max. viscositeit 100 000 mPas / cP
Materialen:  roestvaststaal (316L)

toplobe
hygiënische tri-lobe pomp

Max. capaciteit 125 m3/h (550 GPM)
Max. werkdruk 22 bar (319 psi)
Max. temperatuur 70 °C (158 °F)
Max. viscositeit 100 000 mPas / cP
Materialen:  roestvaststaal (316L), duplex

topwing
super hygiënische pomp met Bi-Wing en 
multi-lobe rotoren

Max. capaciteit 156 m3/h (687 GPM)
Max. werkdruk 15 bar (218 psi)
Max. temperatuur 150 °C (300 °F)
Max. viscositeit 80 000 mPas / cP
Materialen:  roestvaststaal (316L), duplex

Lobbenpompen

Flexibele waaierpompen

Inwendig vertande verdringerpompen

topair
multifunctionele pomp voor oplossing in alle 
takken van de industrie

Max. capaciteit 48 m3/h (211 GPM)
Max. werkdruk 7 bar (102 psi)
Max. temperatuur 120 °C (248 °F)
Max. viscositeit 10 000 mPas / cP
Materialen: PP, aluminium, gietijzer, 

roestvaststaal, PTFE, PVDF, PVC

topgear tg h
voor veeleisende toepassingen

Max. capaciteit 130 m3/h (570 GPM)
Max. werkdruk 16 bar (230 psi)
Max. temperatuur 300 °C (570 °F)
Max. viscositeit 80 000 mPas / cP
Materialen:       roestvaststaal, gietstaal,    
                   nodulair gietijzer met hoge taaiheid

optiflo
perslucht gedreven pulsatiearme 
membraanpomp met centrale vloeistofstroom

Max. capaciteit 8 m3/h (36 GPM)
Max. werkdruk 7 bar (102 psi)
Max. temperatuur 85 °C (185 °F)
Max. viscositeit 6 000 mPas / cP
Materialen: PP, aluminium, roestvaststaal

topgear mag
magnetisch gedreven, lekvrij

Max. capaciteit 80 m3/h (350 GPM)
Max. werkdruk 16 bar (230 psi)
Max. temperatuur 250 °C (480 °F)
Max. viscositeit 10 000 mPas / cP
Materialen: gietijzer, roestvaststaal

fip & fb 
RVS, RVS hygiënisch en bronzen uitvoeringen

Max. capaciteit 37,5 m3/h (165 GPM)
Max. werkdruk 4 bar (58 psi)
Max. temperatuur 55 °C (130 °F)
Materialen: brons, roestvaststaal, polished 

roestvaststaal

topgear tg g
voor algemene toepassingen

Max. capaciteit 130*m3/h (570 GPM)
Max. werkdruk 16 bar (230 psi)
Max. temperatuur 300 °C (570 °F)
Max. viscositeit 80 000 mPas / cP
Materialen: gietijzer
* Max. 260 m3/h (1145 GPM) met SRT op 
aanvraag

Perslucht gedreven membraanpompen



www.spxflow.com/johnson-pump/where-to-buy

SPX FLOW, Inc. behoudt zich het recht voor onze meest recente ontwerp- en materiaalwijzigingen zonder aankondiging of verplichting te 
integreren. Ontwerpkenmerken, constructiematerialen en afmetingsgegevens zoals beschreven in dit bulletin dienen slechts om u te informeren 
en hieraan kunnen, tenzij schriftelijk bevestigd, geen rechten ontleend worden.

Bezoekt u voor meer informatie over onze wereldwijde vestigingen, approvals, certificeringen en lokale vertegenwoordigers  
www.spxflow.com.

De groene “     “ en “     “ zijn handelsmerken van SPX FLOW, Inc.
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Uw contactpersoon:

CE NTR I FUGAALPOM PE N

S PX FLOW E U ROPE LI M ITE D – N ETH E R LAN D S

Dr. A.F. Philipsweg 51, 9403 AD Assen 

P.O. Box 9, 9400 AA Assen, THE NETHERLANDS 

P: +31 (0)592 37 67 67

F: +31 (0)592 37 67 60

E:  johnson-pump.nl@spxflow.com

I NWE N D IG VE RTAN D E VE R D R I NG E R POM PE N, PE R S LUCHT G E D R EVE N 

M E M B RAAN POM PE N, FI LTE R S   

S PX FLOW E U ROPE LI M ITE D – B E LG I U M 

Evenbroekveld 2-6

BE-9420 Erpe-Mere, BELGIUM

P: +32 (0)53 60 27 15

F: +32 (0)53 60 27 01

E:  johnson-pump.be@spxflow.com


