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Producent pomp inwestuje w Japonii 

Specjalizująca się w produkcji pomp perystaltycznych, obecna w Polsceod kilku lat spółka Watson-

Marlow Fluid Technology Group (WMFTG) rozszerza swoją działalnośd. Firma przejęła japooską 

PRIMIX Corporation oraz należące do niej zakłady produkcji pomp sinusoidalnych  MasoSine®oraz 

centrum dystrybucji. Zakupu dokonano za pośrednictwem spółki matki -Spirax-Sarco Engineering 

plc. Wartośd transakcji to ponad 14 milionów złotych (2,8 miliona GBP).  

Głównym celem transakcji jest wzrost poziomu usług oraz wsparcie klientówWatson-Marlow 

z sektora żywności i napojów oraz procesów przemysłowych. Są to firmy o dużym znaczeniu  

na japooskim rynku, które dzięki inwestycji producenta pomp otworzą się na nowemożliwości 

rozwoju w regionie.  

JayWhalen, Prezes WMFTG, komentuje: "Rynek japooski posiada znaczny potencjał rozwojowy  

dla naszych najważniejszych produktów na rynku. Nabycie zakładów PRIMIX umacnia pozycję 

Watson-Marlow w segmencie pomp higienicznych, który od dawna rozwijaliśmy, dostarczając  

naszym klientom eksperckiej wiedzy iwartości dodanej obsługi.” 

Ten strategiczny ruch jest pierwszą ważną inicjatywą WMFTG na japooskim rynku. Planowane jest, 

aby przez pierwsze trzy lata, nowy oddział Watson-Marlow Co. Ltd., posługiwał się nazwą Watson-

Marlow PRIMIX, by podkreślid przejrzystośd oraz ciągłośd marki dla klientów. Siedzibą nowej firmy 

będzie Tokyo. Dyrektor generalny PRIMIX, HisashiFuirichi, przejmie rolę dyrektora nowej spółki,  

aby zapewnid płynną zmianę, przy zachowaniu ciągłości marki w 3- letnim okresie przejściowym.  

Watson-Marlow Fluid Technology Group zapewnia niezrównane wsparcie dla swoich klientów  

na całym świecie za pośrednictwem przedstawicielstwa w ponad 50 krajach, w tym 28 biur 

bezpośredniej sprzedaży i pomocy technicznej WMFTG. WMFTG zainstalowało jużponad milion pomp 

wyporowych w przedsiębiorstwach na całym świecie. 

www.wmftg.com 

*** 

ProfilGrupy Watson-Marlow Fluid Technology 

Watson-Marlow Fluid Technology Group (SPX:LSE) jest spółką zależną notowaną na londyoskiej giełdzie spółki 
SpiraxSarco Engineering plc i zatrudnia ponad 5000 pracowników na całym świecie. 

Watson-Marlow Fluid Technology Group jest światowym liderem wśród producentów pomp perystaltycznych  
i sinusoidalnych, a także technologii przepływu płynów. W przeciągu prawie 60 lat działalności firma 



 

 

zainstalowała ponad milion specjalistycznych pomp na całym świecie. Na Watson-Marlow Fluid Technology 
Group składa się obecnie osiem odrębnych marek, które razem tworzą kompleksową ofertę firmy.  

W skład Grupy wchodzą: 

• Watson – MarlowPumps – pompy perystaltyczne o wysokiej dokładności dozowania 
• Watson – Marlow Tubing – precyzyjne węże 
• Bredel – pompy przewodowe o wysokiej wytrzymałości 
•  Alitea – rozwiązania dla klientów OEM 
•  Flexicon – aseptyczne systemy napełniania i zamykania 
• MasoSine – delikatne pompy sinusoidalne do cieczy, płynów i mas wrażliwych na ścinanie 
• BioPure – systemy połączeo węży jednorazowego użytku dla klientów z sektora biofarmaceutycznego 
• Asepco – zawory aseptyczne i mieszadła magnetyczne dla inżynierii bioprocesowej. 
 

 


