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Serie “M”

www.bedu.eu

Industrial Pumps - Range M



 Deskundig advies

 Een klantgerichte organisatie die 
 zich aanpast aan de eisen en wensen 
 van uw organisatie

 Innovatieve en maatwerkoplossingen

 Breed assortiment vloeistofpompen van 
 gerenommeerde merken

 Meer dan 5.000 pompen en 
 20.000 onderdelen op voorraad

 Een snelle en passende oplossing 
 voor al uw vraagstukken

 Wij zien het belang in van uw processen 
 en de continuïteit van uw bedrijfsvoering

 Snelle reactie- en levertijden

 Een eigen Technische Dienst met 
 uitgebreide testfaciliteiten, werkend 
 vanuit onze eigen werkplaats of bij u 
 op locatie

 Reparatie, onderhoud en revisie van 
 alle soorten en merken vloeistofpompen

 Storingsdienst 24 uur per dag, 
 7 dagen in de week
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