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pumpar – blås-/vakuumaggregat – slamutrustning

Pumpteknik representerar ledande till-
verkare från Europa och Nordamerika på 
den svenska marknaden. Pumpteknik har 
även en egen tillverkning av centrifugal-
pumpar och bygger aggregat efter kunder-
nas önskemål. Vi är en av marknadens mest 
kompletta leverantörer inom pumpar, blås- 
och vakuumteknik och slamhantering. 
 Företaget har funnits i 70 år och har sedan 
dess utmärkt sig för sin stora kompetens, 
flexibilitet utöver det vanliga och ett äkta 
engagemang i varje projekt.

Pumpteknik finns representerade med 
försäljningskontor i Göteborg, Stockholm 
och Borlänge. I Göteborg ligger vårt hu-
vudkontor med konstruktionsavdelning, 
verkstad och ett välfyllt lager. Därtill har vi 
samarbetspartners över hela Sverige.

Våra försäljningsingenjörer hjälper 
gärna till med att ta fram förslag på en 
 optimal lösning för er verksamhet.
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välkommen till pumpteknik!

välkommen  
att anlita oss
– du också!

www.pumpteknik.com

pumpar – blås-/vakuumaggregat – slamutrustning

STockholM
Regulatorvägen_9_ tel_08-449_88_88
141_49_Huddinge_ fax_08-711_53_11

BoRlÄNGE
Bjugg_Görans_väg_12_ tel_0243-102_80
784_56_Borlänge_ fax_0243-102_80

e-post_ info@pumpteknik.com
webb_ pumpteknik.com

huvudkoNToR
Box_9034_ tel_031-89_48_80
400_91_Göteborg_ fax_031-45_42_63__

för industri och kommun
– en komplett samarbetspartner 
för industri och kommun
– en komplett samarbetspartner 
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Pumpteknik har idag egen till-
verkning, främst av centrifugal-
pumpar, men bygger också ag-
gregat efter kundernas specifika-
tion. Till största delen represen-
terar vi dock kända tillverkare 
från Europa och Nordamerika 
på den svenska marknaden. 

Välkända produkter

Produkterna i Pumptekniks 
sortiment kommer uteslutande 
från ledande tillverkare, med 
höga krav på produktutveckling 
och kvalitet. 

De företag vi representerar är 
ISO-certifierade, de flesta inom 

både kvalitets- och miljöfrågor. 
Även Pumptekniks egentillverk-
ade produkter går igenom ett 
noggrant kvalitets- och miljö-
granskningssystem innan de 
levereras.

Alltid nära  
till Pumpteknik

Pumptekniks huvudkontor, 
med försäljning, konstruktion, 
lager och verkstad, finns i Göte-
borg. Vi har även försäljnings-
kontor i Stockholm och i Bor-
länge. För att ytterligare möta 
kundernas behov av tillgänglig-
het finns vi också representerade 

genom ett trettiotal serviceverk-
städer över hela landet. Pump-
teknik är aldrig långt borta!

Pumpteknik ger dig  
en helhetsbild

Pumpar är mycket vanligt före-
kommande i de flesta industrier 
och kommuner. Men utnyttjas 
alla optimalt, och är varje pump 
den rätta för sin applikation? 
Pumptekniks försäljnings-
ingenjörer hjälper till med 

inventering av det befintliga 
pumpbeståndet. Med hjälp av 
LCC-analyser ger de konstruk-
tiva förslag till rationalisering 
och optimering av processen. 
Genom Pumpteknik får du en 
samlad bild av befintliga pum-
par, blåsmaskiner och slamhan-
teringsutrustning.

Konstruktion och flexibilitet

Vår kvalificerade konstruk-
tionsavdelning gör det möjligt 

Pumpteknik_är_en_av_landets_mest_kompletta_leveran-
törer_av_pumpar,_blås-_och_vakuumaggregat,_kom-
pressorer_och_slamutrustning._Våra_produkter_finns_
idag_hos_flertalet_industrier_och_kommuner_över_hela_
landet._Företaget_grundades_dock_redan_1936_och_
sedan_dess_har_sortimentet_utökats_i_takt_med_den_
tekniska_utvecklingen_och_marknadens_krav.

för oss att bygga om och skräd-
darsy aggregat för varje specifik 
applikation. Vi arbetar med de 
senaste verktygen för att säker-
ställa hög kvalitet i alla led.

Egen verkstad och välfyllt 
lager för god service

I Göteborg finns vår fullservi-
ceverkstad där vi utför special-
montage och reparationer. Här 
finns också lagret som alltid 
är välfyllt med pumpar, blås-

blåsmaskin och kompaktaggregat
Applikationer: Syresättning, pneumatisk 
transport. Även drift under vakuum.
Media: Luft, mjöl, gryn, pellets, granulat mm
Tillverkare: Robuschi

Centrifugalpump
Applikationer: Cirkulation, bevattning, 
sprinklersystem, värme- och kylanläggningar
Media: Vatten
Tillverkare: Pedrollo

Centrifugalpump, dränkbar
Applikationer: Hemmabruk, pumpstationer
Media: Rent vatten och avloppsvatten
Tillverkare: Pedrollo

Centrifugalpump, keminorm
Applikationer: Kemi-, petrokemi- och livsmedelsind.
Media: Vätskor med små fasta partiklar
Tillverkare: Robuschi

Centrifugalpump, självsugande
Applikationer: Grundvatten- eller länspump inom 
kommun och industri
Media: Vatten
Tillverkare: Desmi

Centrifugalpump, splitcase
Applikationer: Vattenverk, stora sprinklersystem, 
kylpumpar inom industrin
Media: Vätskor med fasta partiklar upp till 120 mm.
Tillverkare: SPP Pumps

Centrifugalpump, vattenorm
Applikationer: Vätsketransport, cirkulation
Media: Rena till måttligt förorenade vätskor
Tillverkare: Pumpteknik

Centrifugalpump, vertikalt uppställd
Applikationer: Oljegropar, pannhus mm
Media: Kemikalier, oljor, spillolja,  
kondensat och andra lättflyktiga vätskor
Tillverkare: Pumpteknik

discpump
Applikationer: Slitande, högviskösa,  
dilattanta och ömtåliga vätskor
Media: Pappersmassa, såpa, lut, slam, 
livsmedelsavfall
Tillverkare: Discflo

excenterskruvpump
Applikationer: Reningsverk, byggindustri, 
kemisk industri
Media: Tunnflytande och viskösa medier  
med eller utan fasta partiklar
Tillverkare: Kiesel

gaskompressorer
Applikationer: Komprimering av luft, 
industrigaser, biogas, omrörning i 
rötkammaren mm.
Media: Olika gaser
Tillverkare: Mapro

högtryckspump, pitorör
Applikationer: Matarvatten, 
centraltvättsystem, spaysystem
Media: Vatten och liknande vätskor
Tillverkare: Roto-Jet

högtryckspump, plunger
Applikationer: Tvättning, provtryckning
Media: Rena vätskor, även saltvatten
Tillverkare: Speck

Kugghjulspump
Applikationer: Kemi-, petrokemi- och 
livsmedelsindustrin
Media: Rena vätskor, kvicksilver, isocyanater
Tillverkare: Rotan

lobrotorpump
Applikationer: Reningsverk i kommun  
och industri
Media: Avloppsslam
Tillverkare: Börger

propellerpumpar
Applikationer: Transport av kylvatten i 
kondensatoranläggningar, bortpumpning av 
stora regnvattenmängder, cirkulationspumpning 
i bioslambassänger, dräneringspumpar mm.
Media: Kylvatten, råvatten, saltvatten  
och bioslam
Tillverkare: Lykkegaard

produktprogram applikationer produktprogram applikationer produktprogram

Kompetens, enga gemang och flexibilitetKompetens, enga gemang och flexibilitet
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I_västra_Göteborg_ligger_Pumptekniks_huvudkontor._Här_finns_försäljning,_konstruktion,_verkstad_och_lager_i_ändamålsenliga_lokaler.

brett sortiment

lång erfarenhet

god service 

Kundanpassningar

stor flexibilitet

snabba leveranser
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maskiner samt förbruknings- 
och reservdelar. Vi levererar det 
mesta direkt. Även för speci-
alprodukter är leveranstiderna 
korta jämfört med andra leve-
rantörer.

Serviceavtal  
– en självklar trygghet

Vi erbjuder serviceavtal för 
garanterad driftsäkerhet. Varje 
avtal styrs av kundens behov på 
tillgänglighet för den aktuella 
anläggningen eller aggregatet.  
I avtalet specificeras servicein-

tervall och överenskommelse 
om reservdelslager tecknas. 

Utbildning i teori  
och praktik

Vi anordnar kurser i exempelvis 
allmän pumpkunskap, specifika 
produkter eller dimensionering. 
Vidare håller vi utbildningar för 
serviceverkstäder i reparation 
och montage av våra produkter. 
Kurserna hålls antingen hos oss 
i Göteborg eller på plats hos er. 
Välkommen att kontakta oss 
med dina önskemål.

Engagemang ger kontinuitet

Pumpteknik har funnits i bran-
schen i 70 år. Genom kontinui-
tet och kvalitet har vi genom 
åren utvecklat mycket goda 
relationer till såväl kunder som 
leverantörer och huvudmän. 
Vi arbetar med ett äkta enga-
gemang för att ge våra kunder 
det bästa på marknaden. Däri-
genom möter vi marknadens 
ökade krav på effektivitet, ser-
vice och tillänglighet.

väljer du utrusning  
från pumpteknik får du: 

 högre verkningsgrad 
 lägre energiförbrukning 
 lägre totalkostnad 

dvs lägsta lCC-kostnad  
för din applikation.

CentrIfugalpumpar

snabb leverans

många storlekar

mycket prisvärda

beställ gärna vår

specialkatalog över 

pedrollosortimentet! 

Centrifugalpumparna från Pedrollo 
återfinns inom en lång rad applikatio-
ner. De används för exempelvis cirku-
lation, bevattning och sprinklersystem 
samt i värme- och kylanläggningar. 

Pumparna är mycket prisvärda och 
finns i en rad olika storlekar och utfö-
randen. Ett flertal modeller finns för 
omgående leverans från vårt lager.

Q   1�� m�/h

h   11� mvp

pedrollo 
– effektiva, prisvärda pumpar  
för små flöden

Pedrollo_–_effektiva_pumpar_för_rena_vätskor_och_små_flöden.

Alla_angivna_värden_är_ungefärliga_maxvärden_om_inget_annat_tydligt_anges._Pumpteknik_förbehåller_sig_
rätten_till_ändringar_i_sortimentet_utan_föregående_meddelande._Reservation_för_tryckfel.

Dränkbara pumpar
Inom Pedrollosortimentet finns även 
ett stort utbud av dränkbara pumpar 
för rent vatten och för avlopp. Pum-
parna finns i en mängd olika storlekar 
och utföranden och passar i såväl vil-
lan som i kommunala pumpstationer. 

Q   180 m�/h
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Applikationer: För mindre luft- och 
vakuumflöden
Media: Vakuumlyftar, syresättning av mindre 
bassänger samt pneumatisk transport
Tillverkare: FPZ

skruvcentrifugalpump
Applikationer: Kommunala och  
industriella reningsverk
Media: Avloppsvatten och -slam, 
avfallspapper, pappersmassa och livsmedel
Tillverkare: Hidrostal

skruvpump
Applikationer: Reningsverk, industriella  
och kommunala
Media: Slam, polymerer osv
Tillverkare: JS Maskinfabrik

slamavvattnare
Applikationer: Reningsverk, industriella  
och kommunala
Media: Förtjockning av slam inom 
reningsverk
Tillverkare: Klein

slamförtjockare
Applikationer: Reningsverk, industriella  
och kommunala
Media: Avvattning av slam, pappersmassa, 
suspensionsavskiljning inom kemisk industri
Tillverkare: Klein

slamtork
Applikationer: Reningsverk, industriella  
och kommunala
Media: Torkning av slam i reningsverk.
Tillverkare: Klein

turbotron
Applikationer: Luft och biogaser i 
kommunala och industriella applikationer
Media: Luft och biogaser
Tillverkare: Mapro

vakuumpump, vätskeringtyp
Applikationer: Komprimering av gas 
och vätskor, koncentrering, torkning, 
impregnering. Evakuering av reaktorgas
Media: Gas och vätskor
Tillverkare: Robuschi

vätskeringpump, flerstegs
Applikationer: Process- och 
livsmedelsindustrin
Media: Kondensat, flytande gas, destillat  
och lösningsmedel
Tillverkare: Speck

applikationer produktprogram applikationer
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Thrustream

aquanorm® 

– vattennormpump med oändligt många möjligheter

Aquanorm®-pumparna används 
för industriellt, kommunalt och 
marint bruk. För övrigt kan nämnas 
cirkulationssystem, kyla-/värmean-
läggningar och för tryckstegring.

Samtliga pumptyper finns i 
standardstorlekar enligt DIN 24255 
med avseende på kapacitet och an-
slutningar samt passar till standard 
elmotorer. De vanligaste storlekarna 
och utförandena finns alltid på 
 lager för snabb leverans. I vår egen 
tillverkning kan pumpen eller pump-
aggregatet anpassas efter kundens 
önskemål.

Q   �00 m�/h 

h   100 mvp

robust konstruktion

Korta leveranstider

täcker alla flöden

beställ vår 

broschyr om 

vattennormpumpar!

Aquanorm® är konstruerade i lager-
bocksutförande och är avsedda för 
rena och lätt förorenade vätskor med 
en maximal temperatur på 120°C. 
Pumparna är robusta och är enkla 
att montera och underhålla.

Utrymmessnåla pumpar
Vid trånga utrymmen är det prak-
tiskt att använda monoblock- eller 
inlineutförande. Inlineversionen är 
en vertikalt uppställd pump som tar 
minimalt med plats. Dessutom slip-
per man ta bort rörledningarna vid 
service och reparation. Monoblock-
utförandet innebär att pumphjulet 
sitter direkt på motoraxeln.

Aquanorm®_AM

CentrIfugalpumpar CentrIfugalpumpar

Aquanorm_AL

Aquanorm®_AN

Thrustream  
och Hydrostream
Thrustreamserien är pumpar för 
stora flöden. De installeras i vatten-
verk, stora sprinklersystem och som 
kylpumpar inom industrin. 

Pumparna har horisontaldelat 
hus vilket innebär att man kan 
 öppna vid behov utan att man be-
höver avlägsna röranslutningarna.

Thrustreamserien har hög verk-
ningsgrad och klarar fasta partiklar 
upp till 120 mm, beroende på 
pumpstorlek.

Q   8 000 m�/h

h   �00 mvp
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CentrIfugalpumpar CentrIfugalpumparCentrIfugalpumpar

Pumpteknik erbjuder keminorm-
pumpar av mycket hög kvalitet från 
en av Europas ledande tillverkare 
– Robuschi. Pumparna är konstru-
erade för klara vätskor eller vätskor 
med mindre partiklar, kristaller, fib-
rer osv samt aggressiva vätskor mm. 
Keminormpumpar används främst 
inom processindustrin och är van-
ligast inom kemi-, petrokemi-, läke-
medelsindustrin, pappers- och cellu-
losa, stål- och livsmedelsindustrin.

Pumpar enligt keminorm
Robuschi keminormpumpar är 
av centrifugalpumpstyp och följer 
DIN-standard 24256 och ISO 2858 
alternativt ISO 5199. 

Pumparna finns med traditio-
nellt centrifugalhjul innebärande ett 
slutet pumphjul för bästa verknings-
grad, alternativt virvelströmshjul för 
vätskor innehållande fibrer, partiklar, 
luft mm. Konstruktionen bygger på 
den kända back pull-out principen, 
vilket innebär ett förenklat under-
håll på plats. Beroende på vätska kan 
alla vanligt förekommande axeltät-
ningsalternativ erbjudas antingen 
som patrontätning eller i packbox-
utförande.

robuschi prochem
– keminormpumpar av hög kvalitet

Fasta partiklar och lågt NPSH
Pumparna i serie Prochem ämnar 
sig väl för drift vid lågt NPSH och 
pumpar utan problem medier inne-
hållande små fasta partiklar. Pum-
parna har hög verkningsgrad tack 
vare det hydrauliskt och dynamiskt 
balanserade pumphjulet.

Lång och säker drift
Pumparna enligt ISO 5199 har en 
kraftigare axel vilket reducerar vibra-
tioner och begränsar axelns böjning i 
tätningsområdet till 0,05 mm.

Möjlighet till konstantsmörjning 
finns. Lagren, med dubbelradigt 
kullager på drivsidan och rullager 
på pumpsidan, är dimensionerade 
för en mycket lång drifttid. Lager-
bocken är oljesmord. 

Höga temperaturer  
och höga tryck
Pumparna i serie RN klarar tempe-
raturer från -50°C till +280°C samt 
tryck upp till 16 bar.

Q   ��0 m�/h

h   1�0 mvp

hög verkningsgrad

Klarar lågt npsh

Klarar föroreningar

Keminormpump_serie_Prochem,_
back_pull-out_konstruktion

Det patenterade skruvcentrifugal-
hjulet består av två delar – skruven 
och vingen. Skruvdelen arbetar i 
pumpens koniska sugöppning som 
matare åt pumphjulets vinge, centri-
fugaldelen.

God sugförmåga
Skruvmatningen ger pumpen dess 
unika förmåga att pumpa trögflyt-
ande slam och suspensioner, liksom 
dess goda sugförmåga och okänslig-
het för luftinblandning.

Skonsam pumpning
Pumphjulets mjuka linjer och stora 
radie ger genomströmning i en 
skonsam bana utan trånga passager. 
Hidrostal skruvcentrifugalpumpar 
används ofta vid avloppsreningsverk 
för pumpning av avloppsvatten 
och slam. Vid pappers- och massa-
bruk pumpar den avfallspapper 
och pappersmassa. Ursprungligen 

hidrostal
– pumpen som klarar det mesta

 konstruerades den dock för att 
pumpa levande fisk. Därför är den 
utmärkt även för pumpning av 
ömtåliga medier som livsmedel. 
Långsträckta föremål, som trasor 
eller plastpåsar, passerar obehindrat 
även om de är längre än pumpens 
genomloppsarea.

Konstruerad  
för enkelt underhåll
Pumpen är konstruerad så, att det 
ska vara lätt att utföra service och 
underhåll. Den finns även i juster-
bart utförande. Glidskenor monteras 
då på bottenplattan vilket under-
lättar rengöring i de fall produk-
tionen växlar mellan olika medier 
eller har starkt slitande medier.

Q   � ��0 m�/h

h   �0 mvp

Klarar långsträckta föremål

tål luftinblandning

skonsam pumpning

Robuschi har utvecklat en ny serie 
pumpar för särskilt krävande ap-
plikationer. Pumparna är framtagna 
för pumpning av aggressiva och 
viskösa vätskor, suspensioner, slurry 
och massa upp till 10% koncentra-
tion. Promixen används främst inom 
processindustrin; kemi-, papper- och 
cellulosa-, stålindustrin, sockerindu-
strin samt inom reningsverk.

Robust konstruktion
Promixen har en kraftigare konstruk-
tion än keminormpumparna och lag-
ringen följer ISO 5199. Pumphuset 
har större genomlopp för att klara 
fasta partiklar och är konstruerat för 
ett minskat slitage. Pumphjulet kan, 
beroende på applikation, väljas som 
öppet hjul, kanalhjul eller virvels-
tömshjul. 

Hydrodynamisk tätning
Pumparna kan fås med de flesta 
kända tätningsalternativen i patron-
utförande. Pumpen kan också förses 
med en hydrodynamisktätning dvs 
vätskan pumpas kontinuerligt bort 
från tätningskammaren vilket inne-
bär en läckagefri tätning. Tätningen 
har inga slitdelar samt minskar 
pumpens friktionsförluster.

Stort materialval
Pumparna tillverkas i olika material-
utförande beroende på 
mediets aggressivitet, 
partikelinnehåll, 
materialets korrosions-
benägenhet mm. 

robuschi pr omix
– för krävande appli kationer

Hög verkningsgrad
Pumpen är konstruerad för att ha 
så hög verkningsgrad som möjligt. 
Detta är naturligtvis viktigt vid kon-
tinuerligt drift och är energibespar-
ande. Vidare kan slitskivan justeras 
utifrån mot pumphjulet för att ha 
få optimal spalt däremellan, varvid 
den höga verkningsgraden bibehålls 
kontinuerligt.

Prochem klarar temperaturer 
från –30°C till +170°C samt ett 
tryck på 10 bar.

Säker och  
problemfri drift
Pumpens kraftiga konstruktion och 
dess valmöjligheter, materialval, 
pumphjul, tätningar och justerings-
möjligheter gör att man får en säker 
och problemfri drift under lång tid. 
Lägg därtill valet av en hydrodyna-
misk tätning för en läckagefri drift. 

Q   � 000 m�/h

h   80 mvp

robust konstruktion

Klarar tuffa media

hydrodynamisk tätning

Hidrostal_med_skruvcentrifugal-
hjul_och_glidskenor

Promix,_back_pull-out_design__
med_ett_öppet_pumphjul
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Bland Pumptekniks övriga centri-
fugalpumpar finns även självsugande 
pumpar från Desmi. Pumparna är av 
mycket hög kvalitet och har lång livs-
längd. Desmi självsugande pumpar 
av modell S används med fördel vid 
behov av självsugande aggregat som 
exempelvis vid grundvatten- eller 
länspump inom både industri och 
kommun. Pumpen är också lämplig 
för fyllning och tömning av tank-
bilar.

desmi  
självsugande  pump
– hög kvalitet och lå ng livslängd 

Få komponenter  
– få reservdelar
Pumpen är moduluppbyggd och 
består av endast fem standard-
komponenter. Detta garanterar ett 
minimalt reservdelsbehov. Dessutom 
passar flera komponenter i olika 
pumpstorlekar vilket ytterligare 
minskar antalet reservdelar. 

Unik konstruktion  
ger god sugförmåga
Pumphusets dubbla spiralformade 
spår ger pumpen dess suveräna 
 sugförmåga.

Q   ��0 m�/h

h   100 mvp

moduluppbyggd

få reservdelar

god sugförmåga

Desmi_–_självsugande_pump_
med_mycket_god_sugförmåga

Vertikalpumpar
Pumptekniks egentillverkade, 
 vertikalt våtuppställda pumpar, 
 avsedda för pumpning exempelvis av 
olja, spillolja, kemikalier, kondensat 
och andra lättflyktiga vätskor.

pumptekniks 
 vertikalpumpar
– anpassad till kundens önskemål

Anpassas helt  
efter varje applikation
Pumpen byggs helt efter kundens 
önskemål. Hydrauliken, dvs pump-
hjul och pumphus, kan väljas fritt ur 
hela vårt program.

Nedstickningslängden anpas-
sas helt efter applikation. Vid 
behov stöds axeln av ett mellan-
lager. Pumparna kan förses med 
flottörströmbrytare eller nivåvippor. 
 Pumpen arbetar utan kavitation 
även vid låg tillrinningshöjd och vid 
hög temperatur. 

Q  enligt kundspec

h   �� mvp

robust konstruktion

Ingen kavitation

varierande längd

CentrIfugalpumpar propellerpumpar

KMS-32_kondensatpump_
_anpassad_till__
kundens_kondensat

LM propellerpumpen är en axial-
pump, där vätskans rörelseriktning i 
pumpen är parallell med propeller-
axeln. Propellerpumpen konstrueras 
i ett flertal varianter, mer än 60 olika 
typer, där pumpen anpassas till den 
enskilda applikationen. Normalt 
tillverkas pumpen i korrosionsbe-
ständigt stål med propellern i brons. 
Pumpen kan även levereras med an-
dra materialkombinationer beroende 
på det pumpade mediet.

Idealisk pump  
för stora flöden
Propellerpumpen från Lykkegaard är 
konstruerad för mycket stora flöden 
dvs uppemot 16 000 m3/h för små 
lyfthöjder, maximalt 12 till 15 me-
ters uppfordringshöjd.

lykkegaard
– propellerpump med lång livslängd

Många olika  
användningsområden
Pumpen används därför vid trans-
port av kylvatten i kondensatoran-
läggningar, bortpumpning av stora 
regnvattenmängder, cirkulations-
pumpning i bioslambassänger, som 
dräneringspumpar mm.

Stor tillförlitlighet
Pumparna är mycket tillförlitliga på 
grund av sin robusta konstruktion. 
Därför behövs det minimalt under-
håll och pumpens slitage är nästan 
försumbart. Livslängder upp mot 
40-50 år är inget ovanligt. 

Q   1� 000 m�/h

h   1�-1� mvp

robust konstruktion

minimalt underhåll

lång ekonomisk livslängd

Propellerpump_–_
_cirkulationspumpning_
i_bioslambassäng.

CentrIfugalpumpar
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Principen med det invändigt tand-
ade kugghjulet utvecklades redan 
1915. Rotanpumparnas modulupp-
byggda konstruktion är idag allmänt 
erkänd som den mest avancerade när 
det gäller kugghjulspumpar.

Kugghjulspumparna används för 
pumpning av viskösa vätskor inom 
bland annat kemi-, petrokemi- och 
livsmedelsindustrin. Det magnet-
kopplade utförandet, ED, är 100% 
läckagefritt och används till exempel 
för pumpning av miljöfarliga ämnen 
som kvicksilver och isocyanater.

Många utföranden
Rotanpumparna finns i flera model-
ler. Samtliga typer är modulupp-
byggda. Pumpen har endast två 
 roterande delar och en axeltätning 
och är mycket tålig. 

Reversibelt flöde
Rotan kugghjulspump kan köras 
med reversibelt flöde, dvs den är lika 
effektiv i valfri körriktning.

Kugghjuspumpar Kondensatpumpar

Skonsam pumpning
Vätskans strömningsriktning ändras 
bara obetydligt vid transporten 
 genom pumpen. Därigenom uppnås 
en mycket skonsam vätsketransport 
och ett högt insugningsvakuum.

Enkelt underhåll
Tack vare modulkonstruktionen är 
Rotan kugghjulspumpar lätta att 
 underhålla och kräver endast ett 
 fåtal reservdelar. 

Q   1�0 m�/h

h   1�0 mvp

hög verkningsgrad

även magnetkopplad

skonsam pumpning

Rotan_ED_–_Environmental_Duty

Rotan_HD_–_Heavy_Duty

Tack vare de många valmöjligheter-
na i utförande och materialval kan 
pumparna användas för ett flertal 
applikationer inom främst process- 
och livsmedelsindustrin. Pumparna 
används till exempel för kondensat, 
flytande gas, destillat, lösningsmedel 
samt olika typer av livsmedel.

Serie SK  
– vätskeringpumpar
Pumparna i serie SK är flerstegs 
vätskeringpumpar och är konstru-
erade enligt DIN 24254 med avse-
ende på kapacitet och anslutningar. 
Vätskeringhjulen ökar trycket på 
den pumpade vätskan successivt. 
Pumparna klarar tryck på ända upp 
till 40 bar och temperaturer upp till 
180˚C.

speck
– allroundpumpar för industrin

Serie ASK  
– kombinationspumpar
ASK-seriens pumphjul är en 
 kombination av ett centrifugalhjul 
och flera vätskeringhjul. Fördelen 
med denna konstruktion är att 
pumpen klarar även ett mycket lågt 
NPSH-värde.

Q   �� m�/h

h   ��0 mvp 

upp till 180°C

Klarar lågt npsh

många utföranden 
och materialval

Speck_ASK_–_sidokanalpump_med_ett_
centrifugalhjul_för_extra_sugförmåga.

Speck_SK_–_flerstegs_
_vätskeringpump

Rotan_PD_-_Petrochemical_Duty

Rotan_CD_-_
Chemical_Duty

rotan hos volvo pv i göteborg
Magnetkopplade_Rotan_ED_26_pumpar_för_svavel-
syra_på_Volvo_PV_i_Göteborg_är_exempel_på_helt_
läckagefri_pumpning_av_miljöfarliga_ämnen.

Rotan_GP_–_
_General_Purpose

rotan
– pålitliga och kraftfulla pumpar  för viskösa vätskor
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discflo hos ryaverket i göteborg
Ryaverket i Göteborg pumpade sitt förtjockade slam, 3-7% TS 
med partikelinnehöll pö 1-2 mm, med progressiva deplace-
mentspumpar vilket gav upphov till mycket höga underhöllskost-
nader. Fyra Discflopumpar installerades med frekvensdrift styrt 
av TS-halt och flöde. Resultatet blev i stort sett en underhöllsfri 
pump med mycket stora örliga besparingar.

dIsCpumpar högtryCKspumpar

Discflopumpen är en av de mest 
revolutionerande pumpnyheterna 
under de senaste åren. Med sin full-
ständigt unika konstruktion klarar 
den av att pumpa media som ingen 
annan pump klarar av; slitande, hög-
viskösa och/eller ömtåliga vätskor.

Discflopumpen är en pump för 
främst slitande, viskösa samt ömtå-
liga medier. Den klarar vätskor med 
en viskositet upp till 300 000 cP.

För krävande applikationer
Inom pappers- och massaindustrin 
pumpar Discflopumpen fram-
gångsrikt pappersmassa, bestryk-
ningssmet, såpa och lut. På kom-
munala reningsverk har den visat sig 
överlägsen vad gäller pumpning av 
rötslam och förtjockat slam.

Helt skovellöst pumphjul
Discflopumpens unika pumphjul, 
som är helt skovellöst, använder det 
pumpade mediets friktion för att dra 
med sig vätskan genom pumpen. 

discflo
– unika discpumpar

Pumphjulet kan bestå av två eller 
flera parallella diskar, beroende på 
vad som ska pumpas.

Minimalt slitage
Gränsskiktsverkan gör att de yttre 
lagren rör sig fortare än de i mit-
ten. Partiklar passerar mitt emellan 
diskarna vilket minimerar slitage på 
både diskar och pumpat media.

Skonsam pumpning
Tack vare det helt släta pumphjulet 
får man en mycket skonsam pump-
ning – utmärkt för bland annat 
 fiberrika medier och livsmedel.

Många utföranden
Discflopumpen kan levereras i ett 
flertal utförande. Vanligast är i 
 horisontellt utförande på botten-
platta och motor men den finns 
även i dränkbart utförande. 

Discflo har även byggt aggregat 
som mixers för bl a skonsam omrör-
ing. Vid extremt slitande medier kan 
pumpen beläggas, glaslining, och 
man erhåller livslängder utöver det 
vanliga.

Q   � ��0 m�/h 

h   �00 mvp

extremt hög tillgänglighet

låg lCC-kostnad

Klarar luft och partiklar

Skuren_modell_av_en_Discflopump.__
Det_helt_skovellösa_pumphjulet_ger_en_
mycket_skonsam_pumpning.

Fasta_partiklar_samlas_där_hastig-
heten_är_lägst_och_sliter_därför_inte_på_
_discpackens_sidor._

Speck Triplex är en plungerpump 
som passar utmärkt för tvättning 
och provtryckning. Den finns även 
i saltvattensutförande och kan då 
med fördel användas inom fiskeri-
näringen. Pumpen arbetar bäst vid 
rena vätskor i måttliga flöden. 

Speck Triplex är den perfekta 
pumpen för exempelvis tvättanlägg-
ningar, provtryckningsanläggningar, 
spolsystem osv.

speck triplex
– högtryckspump för mindre flöden

Tåliga pumpar  
med lång livslängd
Speck Triplex plungerpumpar är 
enkelverkande med ventiler i rost-
fritt stål och kolvar i keramik. Alla 
vätskeberörda delar är tillverkade 
av förnicklat segjärn, brons eller 
syrafast stål (SIS 2343). Tätning-
arna är armerade för att maximera 
livslängden. Speck Triplex högtrycks-
pumpar har en jämn och tyst gång, 
max 74 dB(A).

Q   1� m�/h 

h   10 000 mvp

tystgående

robust konstruktion

stort användningsområde

Skuren_Triplexpump
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Med sitt reversibla flöde är excenter-
skruvpumpen en mycket användbar 
och flexibel pump. Den används 
inom så varierande branscher som 
byggindustrin, avloppsreningsverk, 
gruvor och kemi- och livsmedelsin-
dustrin.

Pumpar även  
fasta partiklar
Excenterskruvpumpar har ett myck-
et brett användningsområde. De 
pumpar tunna, trögflytande och vis-
kösa medier – även med inblandning 
av fibrer eller andra fasta partiklar.

sKruvpumpar sKruvpumpar

Kiesel
– robust och tålig excenterskruvpump

Enkel konstruktion  
– enkelt underhåll
Alla delar i pumpen är helt utbyt-
bara. Tack vare att pumpen endast 
innehåller en roterande del, den 
spiralformade rotorn, blir slitaget 
litet. Konstruktionen är robust och 
tålig och kräver ett minimum av 
 underhåll och reservdelar.

Excenterskruvpump finns även 
i utförande som monoblockpump 
för montage i trånga utrymmen. För 
slitande medier finns även syrafast 
utförande som tillval.

Q   �00 m�/h

h   ��0 mvp

enkelt underhåll

endast en rörlig del

reversibelt flöde

Roto-Jet är en mycket effektiv 
högtryckspump och används med 
fördel till applikationer såsom 
 matarvatten, centraltvättsystem och 
olika spraysystem. Roto-Jet används 
idag mycket framgångsrikt inom till 
exempel stålindustrin för snabb kyl-
ning av plåt efter valsning. Pumpen 
klarar upp till 160 bar.

Enkel konstruktion  
och effektiv trycksättning 
Roto-Jet är en högtryckspump med 
pitotrör. Vätskan leds in i rotorhuset 
och trycksätts sedan i själva rotorn. 
Därefter samlas vätskan i pitotröret 
som leder till en snäckformad kam-
mare där också den sista rörelseen-
ergin omvandlas till tryckenergi, 
varefter vätskan lämnar pumpen. 
Den relativt enkla konstruktionen 
innebär att den endast har två arbet-
ande delar; det stationära pitotröret 
och den rörliga rotorn. 

roto-jet
– högtryckspump med låga  
drift- och underhållskostnader

Minimalt slitage  
och god ekonomi
Eftersom pumpen har få vätske-
berörda delar är slitaget minimalt. 
Prestandan hålls därigenom på en 
konstant hög nivå, vilket i slutänden 
innebär låga kostnader för service 
och underhåll. Pumpens tillgänglig-
het är därmed också hög och bidrar 
ytterligare till en god driftsekonomi.

Tyst gång  
ger god arbetsmiljö
Roto-Jetpumpens förmåga att arbeta 
väl även vid låga hastigheter medför 
en totalt sett låg ljudnivå. Detta är 
särskilt lämpligt för montage i redan 
bullriga miljöer, eller där det finns 
andra krav på ljudnivåer. 

Q   110 m�/h 

h   1 �00 mvp

minimalt slitage

låga driftskostnader

låg ljudnivå

högtryCKspump

JS skruvpumpar används för pump-
ning av medier med TS-halt upp till 
50%, exempelvis slam vid kommu-
nala eller industriella reningsverk. 
JS skruvpump är lämplig även för 
andra applikationer där pulsationsfri 
drift, högt tryck eller stor kapacitet i 
förhållande till platsbehov krävs.

Enkel  
att rengöra
Alla JS skruvpumpar är av robust 
konstruktion och kan levereras med 
öppet eller slutet system för snabb 
och effektiv rengöring. Pumparna 
kan också levereras i utförande 
 särskilt lämpat för viskösa medier 
som till exempel mejeriprodukter 
och såpa.

js skruvpump
– steglös och mycket tystgående

Kapaciteten i JS-pumpen regleras 
steglöst. Pumpen arbetar vid relativt 
låga varvtal och är därför mycket 
tystgående. Medierna pumpas i rikt-
ning från växelhuset. På så sätt tryck-
sätts inte axeltätningarna som därför 
får längre livslängd. JS-pumpen 
 klarar 50% TS-halt utan problem.

Q   �00 m�/h

h   �00 mvp

pulsationsfritt flöde

Klarar hög ts-halt

tryck upp till �0 bar

JS_skruvpumpar_används_för_pumpning_
av_medier_med_TS-halt_upp_till_50%

Excenterskruvpumpar_finns_i_ett_flertal_
utförande_beroende_på_applikation.

Excenterskruvpumpar_för_pumpning_
av_slam_i_reningsverk.
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lobrotorpumparna lobrotorpumparna

Lobrotorpumparna från Börger är 
självsugande, ventillösa, positiva 
deplacementpumpar. Pumparna 
används för en mängd applikationer 
inom såväl kommuner som indus-
trier, exempelvis för pumpning av 
avloppsslam.

Rotorer i många  
olika utföranden
För största möjliga flexibilitet till-
verkas rotorer i ett flertal olika 
 former. Rotorerna är helt täckta 
vilket gör att kontaktytan mellan 
kärnan och gummit hålls avskilda 
från det pumpade mediet.

börger lobro torpumpar
– användarvänlig och  pålitlig

Kompakt  
och energisnål
Börger lobrotorpumpar är mycket 
kompakta och utrymmessnåla. 
Dessutom är de energisnåla och ger 
en mycket god driftsekonomi.

Skonsam  
pumpning
Pumpen klarar fasta partiklar och 
hanterar dessutom ömtåliga väts-
kor varsamt. Tack vare de speci-
ella, snedställda rotorerna är flödet 
 pulsationsfritt. Pumpens konstruk-
tion medför också en låg ljudnivå.

Q    �00 m�/h

h   1�0 mvp

skonsam pumpning

blockkonstruktion

stor användbarhet

Börger_lobrotorpumpar_för_pulsationsfri_
pumpning_av_känsliga_medier.

Sönderdelaren Multicrushern är 
en egenarbetande rivande enhet 
med stor matarförmåga. Aggregatet 
kan installeras i rörledning med 
tillräckligt flöde, eller på sug- eller 
trycksidan i ett pumpsystem. Kom-
binationer av plattor och knivar, 
plattgeometri och tjocklek kan lätt 
kundanpassas enligt önskat resultat. 

Kombineras  
med Macerator
Multicrushern kan även kombineras 
med en Macerator för inmattning 
vilket ger en idealisk installation. 
Man erhåller på detta sett möjlighe-
ten att en stor variation av vätskor 
med partikelinnehåll kan bli drift-
säkert pumpade utan stockning.

mIp konceptet
(maintenance in place)

MIP-utförandet är avancerat; MIP (underhåll på 
plats) tillåter snabbt och bekvämt utbyte av alla 
vätskeberörda delar utan att lossa pumpen från 
rörnätet, elmotorn eller andra delar av pumpen. 
Underhållet kan utföras av den egna personalen. 
Det fantastiska MIP-utförandet reducerar drift- 
och stilleståndskostnaderna.

börger multicrusher 
– sönderdelande teknologi

Multicrusher,_en_sönderdelande_teknologi._
Kan_även_kombineras_med_en_Macerator.

anpassning av knivar/
plattor enligt önskat 
resultat

Ingen stockning av fasta 
partiklar

robust konstruktion

Beprövade  
komponenter
Multicrushern bygger på utprovade 
konstruktionselement, standard-
komponenter, från Börgers lobro-
torpumpar. Uppbyggnaden är efter 
MIP-konceptet.

Q   �00 m�/h

h  Kan kombineras  
 med en lobrotorpump 
 som ger trycket
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vaKuumpumpar vaKuumpumpar & blåsmasKInersIdoKanalfläKtar

Robuschi vakuumpumpar i serie 
RVS är av vätskeringtyp. RVS-pump-
arna är av enstegs blockmodell och 
kan även beställas som kompletta 
aggregat med motor, slangar och 
ventiler monterade i kompakt 
 utförande. 

RVS-pumparna skapar under-
tryck eller komprimerar gas och 
vätskor, med eller utan vätskein-
blandning.

Varierande applikationer
Pumparna används exempelvis i 
steriliseringsprocesser, koncen-
trering, torkning, impregnering, 
formsprutning av plast, avgasning 
och extrahering av okondenserad gas 
från kondensatorer. Några branscher 
där RVS-pumparna är vanligt före-
kommande är kemi-, livsmedels-, 
pappers-, socker- och textilindustrin.

Isotermisk kompression
Gaskompressionen är i det när-
maste isotermisk. Inga smörj-
medel kommer i kontakt med den 
 pumpade gasen. 

robuschi rv s
– driftsäkra vakuump umpar 

Modern konstruktion  
för bästa resultat
RVS-pumpen är en vidareutveckling 
av tidigare modeller. Ljuddämparen 
är integrerad med vakuumpumpen 
och lagerbocken är av kompaktare 
konstruktion. Vidare har axelkopp-
lingen förbättrats och är numera av 
påsticksmodell för enkelt underhåll. 
Pumparna är mycket driftsäkra.

Tyst gång ger  
avsevärt lägre ljudnivåer
Tack vare den integrerade ljuddäm-
paren i vakuumaggregaten är ljud- 
och vibrationsnivåer reducerade.

Q   � 100 m�/h

p   �� mbar

stor driftsäkerhet

tystare, jämnare gång

minimalt underhåll

Kompletta aggregat

Standardmotorer
Motorn är i utförande enligt IEC 
standard och enligt skyddsklass  
IP 54.

ATEX utförande
Pumpteknik kan leverera sidokanal-
fläktar i enlighet med ATEX be-
stämmelserna och certifierade. Även 
med tillbehör såsom ljuddämpare, 
ventiler m.m. finns i certifierat 
 utförande.

Kompressordrift 
 

Q   1 �00 m�/h 

p   �00 mbar

vakuumdrift 
 

Q   1 �00 v/h

p   - ��0 mbar

FPZ sidokanalfläktar kan användas 
för både tryck- och vakuumdrift. 

Pulsationsfritt flöde
Det dynamiskt balanserade hjulet 
är monterat direkt på motoraxeln 
 vilket ger ett pulsationsfritt flöde 
och är mycket utrymmessnålt.

Billig i både  
inköp och drift
Fläkten är konstruerad så att den 
varken behöver smörjning eller 
tätningsvätska och kräver alltså ett 
minimum av service och reservdelar. 
Den har dessutom ett mycket för-
delaktigt inköpspris vilket gör den 
till ett konkurrenskraftigt alternativ.

Starka material
I standardutförande är maskinerna 
tillverkade av aluminium. Lagringen 
är förstärkt och den är mycket tyst 
i drift.

fpZ 
– för tryck och vakuum

låg ljudnivå

förstärkt lagring

mycket prisvärd

Sidokanalfläkt_med_
ljuddämpare

robuschi rbs  
– en generation effektivare blåsmaskiner

Robuschi_vakuumpumpaggregat_KRVS._
Aggregatet_är_komplett_med_motor,_
slangar_och_ventiler._Version_T_har_även_
värmeväxlare.

Robuschi_vakuumpumpar_
i_serie_RVS

Robuschi RBS är en serie blåsmaski-
ner med förbättrade driftsegenskaper 
där man har ökat kapaciteten med 
hela 20% i förhållande till tidigare 
maskiner. Detta innebär att man 
kan gå ner en maskinstorlek med 
minskade totalkostnader som följd.

Blåsmaskiner används ofta för 
 syresättning av bassänger vid avlopps-
reningsverk samt pneumatisk trans-
port av fasta medier i pulverform. 
Blåsmaskinerna kan även köras med 
vakuumdrift.

Högre tryck  
och kapacitet
RBS-serien klarar upp till 20% 
 högre differentialtryck. Detta inne-
bär att kapaciteten är avsevärt högre 
jämfört med äldre maskiner.

Tystare gång och  
mindre vibrationer
Tack vare den förbättrade pulsa-
tionsdämparen Low Pulse är  
RBS-maskinernas gång jämnare och 
tystare än i tidigare generationers 
blåsmaskiner. Ljudnivån är  
max 75 dB(A).

Pålitlig drift och  
låg energiåtgång
RBS-maskinerna står för effektivitet 
och pålitlighet vilket innebär kost-
nadsbesparingar vid installation och 
drift. Högre effektivitet medför även 
lägre energiåtgång. Längre livslängd 
på blåsmaskinen uppnås genom en 
ny typ av lager vilka klarar mer än 
100 000 drifttimmar. 

Inga vätskeberörda delar
Eftersom inga delar är vätskeberörda 
blir slitaget minimalt vilket i sin tur 
leder till minskade reservdels- och 
underhållskostnader. 

drift under tryck 
 

Q   �� 000 m�/h

p   1 000 bmar

drift under vakuum 
 

Q   1� 000 m�/h

p   -�00 mbar

pulsationsfri gång

oljefri luft

Inga föroreningar i 
transporterad luft

Robuschi_blåsmaskin
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robuschi sentinel
Robuschi har utvecklat ett elektro-
niskt övervakningssystem som effek-
tivt säkerställer maskinens/aggrega-
tets drift. SENTINEL har följande 
funktioner:
 får en säkrare drift
 loggbok över driftsdata
 minskade stopptider

Mäter många  
olika parametrar
Den elektroniska övervakningen 
mäter ett flertal parametrar såsom 
rotationsriktning, hastighet, tryck,  
luft- och oljetemperatur, temperatur 
inne i kompaktenheten samt olje-
nivåerna.

SENTINEL programmeras för 
att följa upp data för varje enskild 
drift.

Robox Evolution är ett resultat av de 
senaste årens intensiva teknikutveck-
ling hos Robuschi. Kompaktaggre-
gaten har därigenom blivit tystare, 
kompaktare och säkrare vilket ger 
högre tillförlitlighet. Detta gör det 
möjligt att reducera kostnaderna i 
systemet.

Tystare drift
Hela kompaktaggregatet har kon-
struerats så att lägsta ljudnivå skall 
uppnås. Alla i aggegatet ingående 
komponenter har betydelse för att 
uppnå detta. Blåsmaskinen RBS 
har rotorer med tre lober samt den 
pulsationsdämpande Low Pulse 
designen, vilket gör att man får en 
jämnare och tystare gång. Likaså har 
både inlopp- och utloppsljudäm-
parna en patenterad konstruktion 
för bästa dämpning av de olika 
ljudfrekvenserna. Ljudhuven, även 
den patenterad, med minimering av 
ljudnivån i ventilationskanaler och 
till och frånluft. Resultatet är att 
man kan nå ljudnivåer som är lägre 
än 70 db(A), klart mycket tystare är 
tidigare modeller.

robuschi robox evolution
– den senaste tystgående tekniken

tystare, � db(a)

enkelt underhåll

Kompaktare

oljefri luft

Inga föroreningar  
i transporterad luft

nu ännu tystare!

Robuschi har en serie blåsmaskiner 
med tre lobs rotorer med patente-
rade sidoluftintag av atmosfärisk kall 
luft vilket gör det möjligt att uppnå 
högre kompression. Den nya kon-
struktionen medför lägre temperatur 
och lägre effektåtgång. Med denna 
serie uppnås vakuum upp till 90%. 

Flertalet komponenter i maski-
nen kommer från den välbeprövade 
blåsmaskinen RBS, vilket säkerstäl-
ler en tillförlitlig konstruktion. Ma-
nifoldern utformas så att den passas 
i respektive installation men ger op-
timal luftmängd till kylluftsintagen.

Ljuddämparna bygger på en 
 patenterad konstruktion som gör 
det möjligt att uppnå lägsta ljud 
över hela frekvensområdet.

Brett användningsområde
Dessa system används för hantering 
av exempelvis slam, avfall/sopor för 
mobila respektive stationära aggregat

större aggregat 
Aggregat för luftflöden upp till  
23 000 m3/h byggs med blåsmaski-
nen, elmotorn och ljuddämparna 
monterade på ett stativ. Tillkommer 
en ljudhuv med in- och utlopp for 
luften. Även dessa kan utföras för 
vakuumdrift.

Kundanpassade 
aggregat
Pumpteknik kan konstruera och 
bygga aggregat enligt kundens öns-
kemål. Vi försöker i största möjliga 
mån använda standard komponen-
ter exempelvis blåsmaskinen för att 
erhålla ett så prisvärt alternativ som 
möjligt.

vaKuumpumpar & blåsmasKIner

robuschi rb-dv
 – för �0% vakuumdrift

Robuschi har möjligheten att 
designa och utprova hela systemet 
för vakuumgenerering bestående 
av blåsmaskinen, manifoldrar, ljud-
dämpare. På så sätt kan systemet 
optimeras avseende sugförmåga, ljud 
och driftsäkerhet. 

Reversibelt flöde
Om kylluftskanalerna har försetts 
med en backventil kan maskinen 
användas för tryck. Den mot-
svarar då en 50% blåsmaskin RBS. 
 Därigenom kan innehållet i tanken 
tömmas ut.

drift under vakuum 
 

Q   10 000 m�/h

p   max �0% vakuum

Robuschis_elektroniskt_övervak-
ningssystem_SENTINEL_är_placerat_
längst_till_vänster_på_kontrollpanelen_
på_varje_aggregat._

Med_nya_Robox_Evolution_
kan_nå_ljudnivåer_som_är_
lägre_än_70_db(A)._

Högvakuumaggregatssystem_med_
_blåsmaskin,_manifold_och_ljuddämpare.

Enkelt underhåll
Resurser har lagts på att få ett en-
kelt underhåll av kompaktenheten. 
All inspektion och underhåll sker 
från framsidan, enkelt filterbyte, 
lättåtkomlig inspektion av olje-
nivån, lätt att byta olja, automatisk 
bandspänning och lätt att byta kil-
remmar. Man kan verkligen säga att 
med en ROBOX Evolution får man 
en bekymmersfri drift.

Kompakt konstruktion
Hela aggregatet har konstruerats så 
kompakt som möjligt. Allt underhåll 
och inspektion sker från framsidan, 
därigenom minimeras behovet av 
plats. Man får även lägre kostnader 
för hela installationen.

drift under tryck 
 

Q   10 �00 m�/h

p   1 000 mbar

drift under vakuum 
 

Q   10 �00 m�/h

p   -�00 mbar
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Kompressor vaKuumpumpar & blåsmasKIner

Gaskompressorn fungerar så att 
den cylindriska rotorn roterar ex-
centriskt i den cylindriska statorn, 
vilket skapar ett halvmåne format 
utrymme. Lamellerna rör sig fritt i 
rotorspåren och via rotationen fås 
max och min volymen. Lamellerna 
är oljesmorda. Gasen sugs in i max-
volymområdet och komprimeras 
till minvolymområdet där gasen 
lämnar kompressorn till ett givet 
tryck. Maskinen är konstruerad för 
24 timmars kontinuerlig drift. Kom-
pressorn kan antingen vara luftkyld 
eller vattenkyld.

Även i vakuumutförande
Kompressorn används för kompri-
mering av luft, industrigaser, biogas, 
omrörning i rötkammaren mm. 
Maskinen kan även tillverkas för 
 vakuumutförande.

mapro
– kompressor för bio gas

hög verkningsgrad

pulsationsfritt flöde

minimalt underhåll

Maskinen har få rörliga delar 
vilket förenklar och gör underhållet 
mer ekonomiskt. 

Konstant hög verkningsgrad
Kompressorn har konstant hög 
verkningsgrad eftersom lamellerna 
är självjusterande. Maskinen ger ett 
pulsationsfritt flöde samt ger inga 
vibrationer. Kompaktutförande ger 
små inbyggnadsmått.

Många tillbehör
Kompressorn kan fås med ett flertal 
tillbehör såsom filter, kylare, olje-
separation mm. Vi kan även leverera 
i ATEX-utförande. 

drift under tryck 
 

Q   � 000 m�/h

p   � bar

drift under vakuum 
 

Q   � 000 m�/h

p   �0 mbar

mapro turbotron
– mycket brett arbetsområde

lägre ljud med 10-1� db

pulsationsfri drift

oljefri transport

Turbotron_med_sitt_
_revolutionerande_fläkthjul

Turbotrons konstruktion påminner 
om en sidokanalfläkts men den 
har ett revolutionerande fläkthjul i 
kombination med ett speciellt ut-
format hus. Med denna utformning 
når man prestanda jämförbara med 
 positiva deplacimentsaggregat.

En enda storlek  
– många möjligheter
Tack vare möjligheten till den stora 
variationen i rotationshastighet, från 
2000 till 5000 rpm, kan ett mycket 
brett arbetsområde uppnås med en 
enda maskinstorlek.

Prisvärt alternativ
Eftersom man har ett så brett arbets-
område men en enda storlek, blir 
priset mycket fördelaktigt jämfört 
med sidokanalfläktar (där ett fler-
tal storlekar behövs) eller positiva 
 deplacimentsaggregat.

Används i många  
gasapplikationer
Genom att använda olika typer av 
tätningar kan de flesta industriella 
gaser såväl som naturliga och bio-
gaser hanteras inom kommunala 
och industriella applikationer. Vi 
kan även leverera i ATEX-utförande.

drift under tryck 
 

Q   �00 - 1�00 m�/h

p   1 bar

drift under vakuum 
 

Q   �00 - � 000 m�/h

p   �00 mbar

Luftkyld_
_lamellkompressor_

Oljefri_flerstegskompressor__
för_flöden_upp_till_60_000_m3/h_
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slamhanterIng slamhanterIngslamhanterIng

Klein slamav vattning
– ekonomisk och dri ftsäker

Klein slamförtjockning
– en genomtänkt och  
servicevänlig konstruktion

Silbandsförtjockare är en idealisk 
lösning vid förtjockning av alla 
typer av slam. Den skonsamma 
hanteringen där slammet förtjockas 
via självdränering genom silduken 
med försiktigt omfördelning gör den 
lämplig även för mycket svårhanter-
liga typer av slam.

God driftsekonomi
Lägre energi och polymerförbruk-
ning än andra mekaniska förtjock-
are är fördelar som innebär lägre 
driftskostnader. Få rörliga delar och 
minimalt slitage ger låga underhålls-
kostnader och säker drift.

Silbandspressar är en driftsäker och 
etablerad teknik för slamavvattning. 
Långsam och skonsam hantering ger 
tyst och vibrationsfri drift. Det gör 
att silbandspressen klarar att hantera 
slam med högt innehåll av slitande 
partiklar utan problem och lämpar 
sig särskilt väl för många industriella 
applikationer. Andra utmärkande 
egenskaper är låg energi- och poly-
merförbrukning vilket ger en miljö-
vänlig och ekonomisk drift.

Avvattning i flera steg
Slamavvattningen sker i flera olika 
steg med förarvattning och flera 
presszoner med upp till 16 valsar 

Enklare skötsel  
och underhåll
Klein silbandsförtjockare är en 
 service- och användarvänlig kon-
struktion där all mekanisk ut-
rustning är placerat på utsidan av 
maskinen för lättare åtkomlighet. 
Den invändigt monterade spol-
rampen gör att även rengöring och 
översyn av maskinen sker snabbt 
och elegant.

Q 8 - 1�00 m�/h

ts-halt � – �0%

upp till 1�-valsar för 
 maximal avvattning

låga drifts- och 
 underhållskostnader

tyst och vibrationsfri drift

Pro-Dry arbetar med låg temperatur 
och lämpar sig för torkning av alla 
typer av slam. Det är ett modul-
uppbyggt system som anpassas till 
applikationen och de förutsättningar 
som finns lokalt. Låg temperatur ger 
möjlighet att helt eller delvis utnytt-
ja olika spillvärme som energikälla 
för torkprocessen. Detta öppnar nya 
möjligheter och ekonomiska kalky-
ler för långsiktig och lönsam tork-
ning av kommunalt och industriellt 
slam.

Etablerat och  
utprovat system
Klein Pro-Dry är resultatet av 
lång erfarenhet och en målmed-
veten utveckling för att skapa ett 
miljövänligt och effektivt system 
för hantering av slam i framtiden. 
Många referenser sedan över 15 år 

i olika länder och applikationer gör 
Pro-Dry till ett marknadsledande 
och väl utprovat system. Det färdiga 
resultatet innebär ett energirikt slam 
i granulatform med ca. 90% TS-halt 
utmärkt för tex. förbränning. 

Högsta säkerhet  
och god arbetsmiljö 
En avgörande fördel med låg tempe-
ratur är väsentligt bättre säkerhet där 
problem med damm och explosiva 
gaser elimineras. Pro-Dry uppfyller 
naturligtvis kraven enligt ATEX- 
direktiven. Det erfordrar ingen eller 
enkel luftrening.

Klein pro-dry slamtork
– framtidens miljövänliga teknologi

Klein_SNP_Silbandspress_

för bästa avvattningsresultat. Flera 
justeringsmöjligheter ger enkel 
 anpassning till variationer för olika 
applikationer.

Kapslat utförande
Kleins moderna maskiner är helt 
kapslade vilket innebär väsentligt 
bättre arbetsmiljö än tidigare. Den 
interna vattenförsörjningen där fil-
tratet återanvänds som spolvatten 
minimerar vattenförbrukningen.

Q  1 - �� m�/h

ts-halt �0– �0%

Klein_BGT_slamförtjockare

Klarar alla typer av slam

låga drifts- och 
 underhållskostnader

servicevänlig konstruktion

Klein_Pro-Dry

torkning med låg 
 temperatur

slam i granulform med  
�0% ts-halt

säkert och miljövänligt
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guide till god pumpteknik

4. Viskositet

Viskositeten anger en vätskas 
inre friktion, dvs beskriver hur 
trögflytande den är.

Viskositeten anges som dy-
namisk viskositet (h) eller som 
kinematisk viskositet (n).

Enheten för dynamisk vis-
kositet är N/ms. Kinematisk 
viskositet anges i m2/s. Andra 
vanliga enheter är:

Dynamisk viskositet:

1 cP = centipoise = 10-3 kg/ms 
1 kg/ms = 1000 cP

Kinematisk viskositet:

1 cSt = 1 centistoke = 10-6 m2/s
1 m2/s = 106 cSt

Tänk på att temperaturen 
kan påverka viskositeten kraf-
tigt. Viskositeten för vatten är 
1 cSt.

5. Temperatur (°)

Temperaturen kan påverka 
såväl densitet som viskositet. 
Dessutom har vissa material i 
pumparna begränsningar för 
vilka temperaturer de tål. Även 
stora växlingar i temperatur kan 
förstöra vissa material.

Temperatur mäts vanligen i 
°C (Celsius), men °K (Kelvin) 
och °F (Farenheit) förekommer 
också.

6. pH

pH-värdet anger vätskans sur-
hetsgrad, egentligen vätejon-
koncentrationen. pH-värdet är 
viktigt att veta vid materialval.

7. Mediets  
 sammansättning

Då man skall välja pump är 
det viktigt att känna vätskans 
sammansättning. Detta spelar 
stor roll för såväl pump- som 
 materialval.

Inte minst förekomst samt 
art och form av eventuella föro-
reningar är viktiga att känna 
till. Även luft alternativt gasin-
blandning påverkar pumpens 
funktion samt naturligtvis 
pumpresultatet. Det finns olika 
 metoder och utförande till-
gängliga för att lösa dessa före-
komster.

Med_rätt_dimensionerad_utrustning_får_du_en_anläggning_
som_fungerar_tillfredsställande.

En_korrekt_dimensionering_är_av_yttersta_vikt_för_att_
garantera_lång_livslängd_och_god_driftsekonomi._
Pumptekniks_ingenjörer_hjälper_gärna_till_med_
_dimensionering_av_pumpar,_blåsmaskiner,_vakuum-
pumpar_och_slamhanteringsutrustning._Det_kan_
ändå_vara_bra_att_känna_till_de_vanligaste_termerna_
inom_pumpvärlden._Här_nedan_finns_en_liten_guide_
som_vi_hoppas_är_till_hjälp_i_dina_kontakter_med_oss.

Då man väljer pump är det i 
huvudsak dessa parametrar som 
är viktiga att veta värdena på:
 flöde
 uppfordringshöjd
 densitet
 viskositet
 temperatur
 pH
 mediets sammansättning

1. Flöde (Q)

Flöde är den mängd vätska 
som passerar pumpen i ett visst 
driftfall. Flödet mäts vanligen 
i l/min (liter per minut), eller i 
m3/h (kubikmeter per timme).

2. Uppfordningshöjd (H)

Uppfordringshöjd är den höjd 
som pumpen skall förflytta 
vätskan plus tryckförluster i 
rörsystemet plus påverkan av 
tryckskillnader. Uppfordnings-
höjd mäts i mvp (meter vatten-
pelare) eller bar för erfordeligt 
tryck.

3. Densitet r (rå)

Densiteten är vätskans massa 
per m3. Den är olika för olika 
vätskor. Även temperaturen 
 påverkar vätskans densitet.

Densiteten påverkar pump-
ens effektbehov proportioner-
ligt. Fördubblad densitet ger 
fördubblat effektbehov.

Ibland anges densiteten i 
 enheteten kg/dm3. Densiteten 
för rent vatten vid +4°C är 
1000 kg/m3 eller 1,000 kg/dm3.

Kontakta gärna oss på  
pumpteknik så hjälper vi dig!
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pumpar – blås-/vakuumaggregat – slamutrustning

Pumpteknik representerar ledande till-
verkare från Europa och Nordamerika på 
den svenska marknaden. Pumpteknik har 
även en egen tillverkning av centrifugal-
pumpar och bygger aggregat efter kunder-
nas önskemål. Vi är en av marknadens mest 
kompletta leverantörer inom pumpar, blås- 
och vakuumteknik och slamhantering. 
 Företaget har funnits i 70 år och har sedan 
dess utmärkt sig för sin stora kompetens, 
flexibilitet utöver det vanliga och ett äkta 
engagemang i varje projekt.

Pumpteknik finns representerade med 
försäljningskontor i Göteborg, Stockholm 
och Borlänge. I Göteborg ligger vårt hu-
vudkontor med konstruktionsavdelning, 
verkstad och ett välfyllt lager. Därtill har vi 
samarbetspartners över hela Sverige.

Våra försäljningsingenjörer hjälper 
gärna till med att ta fram förslag på en 
 optimal lösning för er verksamhet.
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välkommen till pumpteknik!

välkommen  
att anlita oss
– du också!

www.pumpteknik.com

pumpar – blås-/vakuumaggregat – slamutrustning

STockholM
Regulatorvägen_9_ tel_08-449_88_88
141_49_Huddinge_ fax_08-711_53_11

BoRlÄNGE
Bjugg_Görans_väg_12_ tel_0243-102_80
784_56_Borlänge_ fax_0243-102_80

e-post_ info@pumpteknik.com
webb_ pumpteknik.com

huvudkoNToR
Box_9034_ tel_031-89_48_80
400_91_Göteborg_ fax_031-45_42_63__

för industri och kommun
– en komplett samarbetspartner 
för industri och kommun
– en komplett samarbetspartner 




