
EKSENTERSKRUEPUMPER

K-SERIE – Industriell meget robust 
slampumpe. Kapasitet: 0,1 – 300 m³/h, 
opp til 48 bar. Applikasjoner: for slitende 
og fiberholdig medier. Gode 
sugeegenskaper

H-SERIE - Oppfyller hygiene krav  og 
håndterer høg viskositetsgrad. Kapasitet 
opp til 140 m³/h, arbeidstrykk opptil  24 
bar. 36 modellerFor
Næringsmiddelindustri.

FM-SERIE - kompakt og lett pumpe. 
Kap. fra18000 l/h – 4 bar. Lite støy,  
ikke-pulserende pumpe. Bruksområdet: 
Polymer, slam, såpe , olje. betong

M-SERIE - kompakt pumper 
kap. fra 3 – 300 l/h – 72 bar 
Bruksområdet.: avløp – maling - polymer

- Se våre modeller: 
- Konkurransedyktige priser på pumper og reservedeler

BIO-G –For biogassanlegg. Selvdrenerende 
materkasse, tilpasset til kundens behov. 
Pålitelig pumpe består av slitesterke og 
solide materialer. Leveres i ATEX og 
ISO9001-2008 YUV Sertifisert. 
Applikasjoner: Mais og matavfall
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BE-SERIE – Fat-pumpe
Ideelt for høy viskositet væsker. BE-Serien 
kan også brukes som en doseringspumpe

Skruematere – For å redusere 
vedlikeholdskostnadene, er gir kassen 
direkte koblet over skruen. Enkelt 
rengjøring

FM-SERIE – Selvsugendepumpe. For 
hjemlige eller små næringslokaler. 
Gjennomstrømningen er ikke avhengig av 
trykk. Høg nivå av faste stoffer

WL- SERIE - Mobil hull-pumpe, kompakt 
og robust. Næringsmiddelindustri. 
Matekassen muliggjør enkel rengjøring

E-SERIE – Vertikalt API 676 – fatpumpe
for olje og gass - oppfyller ATEX - Høy 
sugeevne NPSH. Kaps. 140 m3/h – 24 
bar – 24 modeller
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Eksenterskruepumper - Tilbys i mange forskjellige design og for 
håndtering av forskjellige oppgaver, fra doseringspumper til 
håndtering av vanskelige medier.

Teknisk – Pumpene leveres i flere ledd akselvarianter, innkapslet 
mekanisk akseltetning, enkelt eller dobbelt. Robust lagerbukk. 
Robust leddaksling - Kardangledd.  Forskjellige stator. Stator for 
optimal fylling av væsker. 
Pumpene leveres i forskjellige materialtyper rustfritt stål 304, 
syrefaststål 316 eller Duplex for saltholdige væsker. 

Fordeler – Matekassen leveres i forskjellige størrelse, pumpene 
leveres i ramme eller mobilt. Håndterer slitende og fiberholdige 
medier. Montering av sliteplater i kunststoff eller metall. 

Bruksområdet – fra små partikler til kompliserte slitende medier, 
Seigt flytende medier. Viskøse medier, fra fiberholdig til faste 
partikler i mediet. 

Eksempler: 
• Slakterier
• Fiskeavfall
• Næringsmiddelindustri
• Kjemisk industri
• Landbruk

Pumpekoblinger: 
• Pumpene kan seriekobles
• Pumpeutførelse kan benyttes både horisontalt og vertikalt drift
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Reservedeler til følgende merker:
• AllweileR
• Netzsch
• Mono Pumps
• Wangen
• Seepex
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Reservedeler til Konkurransedyktige priser
Vi tilbyr reservedeler til alle merker: Rotor – Stator – Ledd

• Inoxpa
• Sydex
• Mono Pumps
• Wangen
• Seepex

• m.m

Rotor: leveres i karbonstål 304 og syrefaststål 316, kan leveres 
også i krombelagt for å øke motstand dyktighet mot abrasive 
medier. 

Stator: Forskjellige kvaliteter som for eks. Nitril, naturgummi, 
EPDM, hypalon, teflon, buna, og viton for lavere rughetgrad. 
Leveres i tillegg for næringsmiddelindustri i hvite modeller.

Ledd: Ved spesialt bestilling leveres i krombelagt. Koplingsledd i 
kurvete utførelser. 


