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Magnus, Roger och Göran:
100 års branscherfarenhet

LTA-system 
ett kostnadseffektivt 
avloppssystem

NÖJD KUND VÄLJER
skruvcentrifugalpumpar av märket Hidrostal PRODUKTNYHET

skruvkompressorn ROBOX Energy

Efter lång tid inom en större koncern tilltalas 
Pumptekniks nya VD Stefan Ström av att få ta 
ledarrollen i ett mindre privatägt företag. Han känner 
sig mycket hedrad över förtroendet att få driva ett 
så fi nt bolag som Pumpteknik vidare in i framtiden. 
Företaget grundades redan 1936 och har under 
åren knutit en rad ledande tillverkare till sig. De 
har skaffat sig omfattande kunskaper om olika 
branscher och applikationsområden. Värdefull kom-
petens som utvecklas varje gång de löser problem 

ute hos sina kunder och som kunden sen får glädje 
av i samarbetet med Pumpteknik.
Ända sedan företaget startades har höga kvalitets-
krav ställts på de produkter de säljer. Det gör att de 
idag kan erbjuda ett omfattande produktsortiment 
från ledande tillverkare i Europa och Nordamerika. 
Att köpa en pump, en blåsmaskin eller en LTA-
pumpstation är ofta en långsiktig investering där in-
köpspriset bara är en del av investeringen. Service, 
underhåll, reparationer och eventuella driftstopp är 

även det en stor del av den totala 
kalkylen under exempelvis en pumps livs-
tid. Väljer man utrustning från Pumpteknik
kan man vara säker på att få en kostnads-
effektiv lösning med låg livscykelkostnad.
–  Går allt som jag vill kommer vi i 
framtiden kunna erbjuda ett ännu 
bredare produktsortiment med 
samma fi na service och support 
som idag, avslutar Stefan.
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Pumpteknik är en av landets mest kom-
pletta leverantörer av pumpar, blås- och 
vakuumaggregat, kompressorer och LTA- 
pumpstationer. 

Med komplett menar vi inte bara vårt breda sorti-
ment – vi erbjuder dig också de tjänster och den 
service som krävs för att din utrustning ska vara så 
driftsäker och kostnadseffektiv som möjligt. 
Vår affärsidé bygger på kompetens, engagemang 
och fl exibilitet. Det ska vara enkelt att göra affär 
med oss. Därför har vi en kundnära organisation där 
varje enskild medarbetare är navet i verksamheten. 
Det är vår personal som genom sitt arbete och sitt 
engagemang omvandlar företagets samlade kompe-
tens till konkret nytta för dig som kund.

100 års erfarenhet
Genom åren har vi skaffat oss omfattande kunskap 
om olika branscher och applikationsområden. Vär-
defull kompetens som utvecklas varje gång vi löser 
problem ute hos våra kunder, och som du får glädje 
av i samarbetet med oss. Tre personer som samlat 
på sig mycket kunskap om pumpar och blåsmaski-
ner är Magnus, Roger och Göran – tillsammans har 
de faktiskt hela 100 års erfarenhet från branschen.

Engagemang utöver det vanliga
Från ax till limpa – säljaren Roger Gustafsson fi nns 

där genom hela affären. Som rookien i 
sammanhanget, med ”bara” 15 år 
på Pumpteknik, säger han att han 
trots sina 29 år i branschen lär sig 
något nytt varje dag. Förutom styrkan 

i snabba leveranser menar Roger att 
det unika med Pumpteknik är engagemanget som 
genomsyrar hela företaget.
– Vi månar verkligen om våra kunder. Vi ser till 
att de alltid får all den service och information de 
behöver. De vet att hos oss får de hjälp.

Kompletterande kompetenser
Även servicetekniker Magnus Nilsson har gedigen 
branscherfarenhet, med över 30 år på Pumpteknik. 
Erfarenhet som gör att han kan produkterna från 
grunden och vet hur de fungerar ute i verklighe-
ten. Några av Pumptekniks främsta styrkor tycker 
Magnus är hur de anställdas olika kompetenser 
kompletterar varandra – och att alla tar ett väldigt 
stort ansvar för sitt arbete.
– Vi jobbar alla som om det 
vore vårt eget företag, vi 
ställer alltid upp för våra 
kunder.

Vi gillar verkligen att hjälpa våra kunder
Verkstadschef Göran Malm har jobbat på Pump-

teknik sedan 1980. Han trivs med att 
vara del av en fl exibel organisation 
med korta beslutsvägar som jobbar 
tight tillsammans för att snabbt och 

smidigt lösa kundernas problem. 
Som en söndag på semestern 

när en förtvivlad kund ringde och 
behövde hjälp… 
Göran åkte in, fi xade pumpen 
och räddade 300 arbetare 
från att stå utan jobb på 
måndagen.   
– Kunden blev enormt 
lättad, berättar Göran 
och tillägger, det är 
sådana tillfällen 
som gör jobbet 
värt det.

Kostnadseffektivt och miljö-
vänligt avloppssystem:

LTA-system
När exempelvis markförhållanden eller 
grundvattnet gör det dyrt eller omöjligt att 
leda avloppsvattnet via en självfallsledning, 
då är ett s k LTA-system (Lätt Tryck- 
Avloppssystem) det mest kostnadseffektiva 
alternativet. 

Ett LTA-system, som följer normen EN1671:1997, 
är ett tekniskt likvärdigt komplement till de självfalls-
system som fi nns i tätbebyggda områden. Till skillnad 
från självfallssystem kan LTA-system följa markkon-
turen på gränsen till frostfritt djup. 
För områden, från enskilt hushåll till tusentals 
fastigheter, med spridd bebyggelse, högt grundvatten, 
ogynnsam topografi  eller svåra markförhållanden. 
Exempelvis för fastigheter:
• som ligger lågt t ex runt sjöar eller längs stränder
• i bergig terräng, för att slippa spränga sig fram
• med stora avstånd från hus till huvudstamnät
• som inte används hela året t ex stuga el camping
• i områden där grundvattnet är högt 

Avloppsvattnet leds via självfallsledningen till en 
nergrävd villa-pumpstation innehållande en skärande 
avloppspump. Fasta föroreningar fi nfördelas effektivt 
via pumpens skäranordning till partistorlek på ca 
7 mm. Pumpen övertar transporten av avloppsvattnet 
och pumpar det direkt till ett reningsverk eller vidare 
ut i tryckledningen, vilka kan vara fl era kilometer 
långa och övergå till självfallsledningar.

Gedigen erfarenhet
Jung Pumpen och Pumpteknik har erfarenhet från 
över 150 000 installerade LTA-pumpstationer. Det 
gör att vi vet vad som gäller för att kunna bygga 
bekymmersfria VA-system för användarna. 
Vår gedigna erfarenhet och kunskap, från både 
projektering och genomförande av stora och små 
tryckavloppsinstallationer, gör att arbetet genomförs 
på ett kostnadseffektivt sätt och inget glöms bort. 

Hidrostal
Kapacitet på vardera 

Q=1000 l/s vid 22,5 mvp
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Pedrollo
Pedrollos pumpar används för 

exempelvis cirkulation, bevattning 
och sprinklersystem samt värme- 
och kylanläggningar. Pumparna är 

mycket prisvärda och finns i en rad 
olika storlekar och utföranden, även 

självsugande.
De vanligaste modellerna finns 

för omgående leverans från 
Pumptekniks lager i Göteborg. 

Pumpar från Hidrostal används över hela 
världen vid pumpning av förorenade medi-
er som till exempel orensat avloppsvatten 
och slam. Med verkningsgrader på upp 
till 85 % ger de en unik kombination av 
god driftsekonomi och säker stockningsfri 
pumpning med stort fritt genomlopp.

...det är aldrig några 
problem.

 Stefan Persson, Va-Syd

Patenterad lösning
Skruvcentrifugalpumpar från Hidrostal 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. Skruvinmat-
ningen ger pumpen sin unika förmåga att pumpa 
trögfl ytande slam och suspensioner, sin goda 
sugförmåga och sin okänslighet för luftinblandning.
Sedan 1998 sitter på inloppet till Käppalaverket 
8 stycken vertikala Hidrostalpumpar typ L20K för 
orensat avloppsvatten. Pumparna har en kapacitet
på vardera Q=1000 l/s vid 22,5 mvp med en verk-
ningsgrad på 82 %.

Nöjda kunder väljer Hidrostal 
och Pumpteknik som sin leverantör

Och fi na referenser
En annan nöjd kund är VA-Syd som, i samband med en stor ombyggnad 
av sina pumpstationer för tre år sedan, valde att satsa på Hidrostal. Idag 
har de ett fyrtiotal Hidrostal-pumpar installerade, och Stefan Persson på 
VA-Syd bekräftar att det fungerar fi nt.
– Vi är jättenöjda, pumparna har god funktion och driftsäkerhet, vi har 
nästan inga driftavbrott alls, säger han.

Gott betyg för Pumpteknik
Även när det gäller service och underhåll tycker Stefan att allt är som 
det ska. Pumparna får årlig service som vanligt och det fungerar bra. 
Vi passar också på att fråga vad han tycker om Pumpteknik som 
leverantör.
– Jättebra, det är aldrig några problem. De ställer upp snabbt och har 
stor kunskap, det är lätt att diskutera fram lösningar tillsammans med 
dem, avslutar Stefan.
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Pumparna i ett tryckavloppsystem 

arbetar helt automatiskt och 

oberoende av varandra

”
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Ny energisnål och högeffektiv 

Skruvkompressor
Med nya ROBOX Energy, från Robuschi, 

erbjuds nu en ekonomisk skruvkompressor 

med ett genomtänkt koncept och en helhets-

lösning för effektivare luftning. 

Livscykelkostnad över 10 år

Energikostnad

Service

Invest.
Installation

Set-up
Rotary Lobe ROBOX energy

skruvkompressor
Besparing med smart 

processtyrning

Energibesparing

På de fl esta avloppsreningsverk används lobrotor-, turbo-
och skruvkompressorer för deras vakuum- och blås-app-
likationer. Robuschi har valt att använda den förbättrade 
skruvkompressorn med permanentmagnetmotor tack vare 
dess stora fl exibilitet med maximal energibesparing för de 
förhållanden som gäller vid ett reningsverk: stora variationer 
i såväl dygns- som säsongsbehov. 

Kostnadsreduktion genom energibesparing
Skruvkompressorns höga verkningsgrad ger upp till 30 % 
energibesparing och med ett större reglerområde och bi-
behållen verkningsgrad innebär det effektivare luftning med 
lägre total energiförbrukning.  
Den unika och patenterade 3/5 designen på rotorerna ger 
högre kapacitet med låga driftsvarvtal på max 6 000 rpm.

Effektivare transmission
Ny patenterad lösning med en permanentmagnetmotor 
direktmonterad på kompressoraxeln ger högre verknings-
grad och ytterligare upp till 10 % energibesparing. Det låga 
varvtalet innebär enklare och effektivare transmission utan 
remdrift och högvarvsväxel.

Kompakt design
Ny kompakt design och inbyggnad sparar upp till 30 % i 
golvutrymme och med ”side by side” utförande placeras 
aggregaten tätt intill varandra för maximalt utnyttjande av 
utrymmet. Med sin kompakta design sparar ROBOX ENERGY 
på golvutrymmet och fl exibla 
inbyggnads lösningar gör det 
enkelt att ersätta gamla maskiner.
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