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Уважаеми партньори, 
     
 
Flowserve обяви в началото на януари 2015, че придобива концерна SIHI Group B.V, световен 
доставчик на индустриални помпи и вакуумни системи и свързаните с тях услуги.  
 
Като клиент на SIHI, вие знаете, че фирмата е утвърден международен производител на качествени 
помпи, компресори и комплектни инсталации по задание на клиента за широк кръг от индустрии, 
разполагаща с производствени мощности в Европа, Латинска Америка, Азия и Северна Америка. 
 
С придобиването на SIHI, създадена през 1920 г., Flowserve добавя в програмата си стабилен бизнес 
със силна търговска марка, водещи в индустрията продукти, модерно оборудване и утвърдена 
клиентска база. Ние сме особено доволни, че г-н Ерих Мордиек, президент на SIHI, заедно с неговия 
управленски екип, ще продължи да работи при нас и става част от Flowserve. 
 
Развивайки наследеното от далечната 1790 год., Flowserve Corporation в момента е един от водещите 
световни доставчици на продукти за пренос и контрол на течности, както и свързаните с това услуги. 
Корпорацията упражнява дейност в повече от 55 страни, произвежда индустриални и специализирани 
помпи, уплътнения и арматура, както и предлага набор от услуги, свързани с управление на 
флуидите. За повече информация, ви каним да посетите уебсайта на  Flowserve (www.flowserve.com)  
 
Ангажиментите на SIHI към клиентите няма да се променят. Ние се надяваме, че нашите 
взаимоотношения ще се запазят както досега. Бъдете сигурни, че вие ще продължавате да бъдете 
обслужвани от същите висококвалифицирани инженери и ще получавате продукти и услуги на 
световно ниво. Като допълнение, ще усетите потенциала на Flowserve в световен мащаб.  
 
Oчакваме с нетърпение да отговорим на вашите нужди, както и да обогатим нашите 
взаимоотношения. Ако имате някакви въпроси, моля свържете се с отговарящия за вас инженер по 
продажби. 
 
 
С уважение, 
 

      
 

Bob Hendricks Erich Mohrdieck 
President, Industrial Product Operations Vice President and General Manager, SIHI 
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