
Hidrostal 
skruvcentrifugalpump 
Kombinerar hög verkningsgrad 
och stockningsfri pumpning
Det patenterade skruvcentrifugalhjulet består av två delar – skruven 
och vingen. Skruvdelen arbetar i pumpens koniska sugöppning 
som matare åt pumphjulets vinge, centrifugaldelen. Skruvinmatningen 
ger pumpen sin unika förmåga att pumpa trögfl ytande slam och 
suspensioner, sin goda sugförmåga och okänslighet för luftinblandning. 

Över hela världen används Hidrostal vid pumpning av alla förorenade medier 
som t.ex orensat avloppsvatten och slam. Med verkningsgrader på upp till 
85 % ger det en unik kombination av god driftsekonomi och säker stockningfri 
pumpning med stort fritt genomlopp.

– långfi brigt material passerar enkelt 
genom pumpen

– det unika skruvcentrifugalhjulet

Horisontellt torruppställd 
på utdragbar släde och 
utvändig justerbar kona.

Vertikalt torruppställd 
med anpassad sugfot ger
minimalt inbyggnadsmått.

Dränkbar pump med eller 
utan kylmantel på kopplings-
fot med adapter för olika 
gejdersystem.

Inbyggnadsformer 
– det finns alltid en 
lösning som passar dig

Fördelar och egenskaper

 Hög verkningsgrad
 – bästa driftsekonomi

 Stockningsfri pumpning
 – klarar slam och 
 långfi brigt material

 brant pumpkurva
 – stabil driftpunkt

 Flack effektkurva
 – ingen överbelastning

 trycköverskott 
 – mindre blockagerisk

 lågt nPSH 
 – god sugförmåga

www.pumpteknik.com



Torruppställda pumpstationer

Med vakuumsystem för automatisk evakuering.  
En komplett och servicevänlig lösning för både  
nya och gamla pumpstationer.

 Fundament med utdragbar kälke för enkel  
pumpservice/översyn

 Lagerbock i blockutförande med flexibel  
koppling ger enkel centrering och justering

 Standard IEC motorer

 Utvändigt justerbar kona (slitring)

Med erfarenheter av hundratals installationer kan  
Hidrostal alltid erbjuda en lösning och lay-out  
anpassade för dina behov.

Med Prerostal® bottenfundament erhålls  
en automatisk och effektiv renhållning av  
pumpgropen. Prerostal® är anpassat för 
 dränkbara Hidrostal pumpar och finns i färdig 
betongplatta eller som insats för ingjutning.

 Automatisk rensning av sediment i pumpgropen

 Tömmer pumpgropen vid varje stopp

 Mindre ytslamm

 Mindre inbyggnadsmått

Hidrostal på Käppalaverket
Sedan 1998 sitter på inloppet till Käppala-
verket 8 st vertikala Hidrostal pumpar typ 
L20K för orensat avloppsvatten. Vardera 
pump har en kapacitet på Q=1000 l/s vid 
22,5 mvp med en verkningsgrad på 82 %.

Dränkbara pumpstationer
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