
Na targach EuroLab 2019 Watson-Marlow Fluid Technology Group prezentuje 
kompletną ścieżkę przepływu płynów dla bioprodukcji  

Zapraszamy na stoisko D22 w Sali Mikołajskiej, gdzie Watson-Marlow Fluid Technology 
Group zaprezentuje rozwiązania na każdy etap procesu przetwórczego 

 

Podczas 21. Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab trwających 

w dn. 13-15 marca 2019 r. firma Watson-Marlow Fluid Technology Group (WMFTG), światowy 

lider wśród producentów specjalistycznych pomp perystaltycznych oraz technologii przepływu 

płynów, zaprezentuje kompletną ofertę produktów dla firm z obszaru bioprodukcji, 

biotechnologii i farmacji. Nowe produkty prezentowane na stoisku D22 w Sali Mikołajskiej 

obejmują pompy perystaltyczne Quantum przeznaczone do jednorazowych zastosowań 

w biotechnologii, pompy i rurki Watson-Marlow, jednorazowe zaciski plombujące BioPure Q-

Clamp oraz szeroki zestaw uszczelek, zaworów i rurek o wysokiej czystości.  

Innowacyjna pompa perystaltyczna Quantum zawiera opatentowany kartridż ReNu 

jednorazowego użytku. Pompa Quantum, która została wyprodukowana przez światowego 

lidera w zakresie innowacyjnych produktów, wyznacza nowe standardy dla 

wysokociśnieniowych pomp stosowanych do celów filtracji z przepływem stycznym (TFF), 

filtracji wirusów (VF) oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Urządzenia te 

przewyższają inne pompy zapewniając wysoką dokładność dozowania i liniowość przepływu 

niezależną od przeciwciśnienia, dzięki czemu nie jest konieczne stosowanie przepływomierzy 

i ogniw obciążnikowych. Taka praktycznie bezpulsacyjna praca umożliwia utrzymanie stałego 

ciśnienia, co pozwala uzyskać optymalne wyniki wydajności i sprawności procesu. 

Wystawiane też będą pompy perystaltyczne i rurki Watson-Marlow. Pompy perystaltyczne 

odgrywają coraz większą role w branży biofarmaceutycznej i analitycznej, gdzie są stosowane 

do higienicznego transportu cennych i delikatnych płynów w szerokim zakresie odczynów pH 

– także zawierających cząstki stałe, żywe komórki lub inne wrażliwe substancje.  

Zaprezentowana też zostanie szeroka gama komponentów BioPure o wysokiej czystości 

przeznaczonych do budowy ścieżki przepływu płynów, dzięki którym WMFTG umożliwia 

pozyskiwanie wszystkich komponentów potrzebnych do zbudowania kompletnej ścieżki 

przepływu w jednym miejscu, z gwarancją pełnej identyfikowalności. Komponenty BioPure 

obejmują uszczelki wycinane laserowo, węże silikonowe z oplotem, złączki oraz zaciski 

plombujące Q-Clamp.  

Rurki i węże są produkowane zgodnie z wymaganiami normy ISO 14644-1 Class 7 dla 

pomieszczeń czystych, a także zgodnie ze standardami ISO 9001:2008 oraz wytycznymi 

cGMP. Pozostałe produkty tworzące kompletną ścieżkę przepływu płynów obejmują uszczelki 

EPDM marki PolyClamp firmy FlowSmart, oraz higieniczne zawory membranowe ASEPCO 

certyfikowane zgodnie z USP Class VI.  
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INFORMACJE DLA MEDIÓW 
 
Informacja o firmie Watson-Marlow Fluid Technology Group 
Watson-Marlow Fluid Technology Group (WMFTG) jest światowym liderem wśród 
producentów specjalistycznych pomp perystaltycznych oraz technologii przepływu płynów. 
Mając prawie 60 lat doświadczenia inżynierskiego i procesowego oraz bazę ponad miliona 
urządzeń zainstalowanych na całym świecie dostarczamy pompy sprawdzone 
i przetestowane, które w pełni udowodniły swoją przydatność. 
 
WMFTG jest firmą zależną spółki Spirax-Sarco Engineering plc (LSE: SPX), 
międzynarodowej organizacji zatrudniającej na całym świecie około 4 800 pracowników. Na 
Watson-Marlow Fluid Technology Group składa się dziesięć marek, z których każda 
specjalizuje się w innej dziedzinie, jednak łącznie tworzą one kompleksową ofertę 
w obszarze pompowania i przepływu płynów. 

 
• Watson-Marlow Pumps: pompy perystaltyczne dla branż 

biofarmaceutycznych i procesowych 
• Watson-Marlow Tubing: wykonane z szerokiego spektrum materiałów 

precyzyjne węże do pomp i do innych zastosowań  
• Bredel: wysokociśnieniowe pompy przewodowe o wysokiej wytrzymałości 
• Alitea: unikatowe rozwiązania perystaltyczne dla klientów OEM  
• Flexicon: systemy aseptycznego napełniania i zamykania  
• MasoSine: pompy sinusoidalne do produktów wrażliwych dla przemysłu 

spożywczego, chemicznego i farmaceutycznego 

• BioPure: systemy połączeń węży jednorazowego użytku  
• ASEPCO: aseptyczne zawory dla branży biofarmaceutycznej 
• FlowSmart: uszczelnienia sanitarne o wysokiej czystości, rury silikonowe 

i wzmacniane węże silikonowe dla branży biofarmaceutycznej 
• Aflex Hose: specjalizuje się w projektowaniu i produkcji elastycznych węży 

wyściełanych PTFE 
 

 
Watson-Marlow Fluid Technology Group jest firmą międzynarodową z centralą w Falmouth 
w Kornwalii (Wielka Brytania). Watson-Marlow Fluid Technology Group ma biura 
w Argentynie, Australii, Austrii, Belgii, Brazylii, Chile, Chinach, Danii, Francji, Holandii, 
Indiach, Indonezji, Irlandii, Japonii, Kanadzie, Korei Południowej, Malezji, Meksyku, 
Niemczech, Nowej Zelandii, Polsce, Rosji, RPA, Singapurze, Szwajcarii, Szwecji, Tajlandii, 
Tajwanie, USA, Wietnamie, Włoszech i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 
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Firma Watson-Marlow Fluid Technology Group została uhonorowana Nagrodą Królowej za 
Przedsiębiorczość: Handel Międzynarodowy 2017. 
 


