
Horisontellt torruppställd  
på utdragbar släde och  
utvändig justerbar kona.

Vertikalt torr upp
ställd med anpassad 
sugfot ger minimalt 
inbyggnadsmått.

Dränkbar pump med 
eller utan kylmantel 
på kopplingsfot med 
adapter för olika 
gejder system.

Inbyggnadsformer – det finns alltid en  lösning som passar dig

Fördelar och egenskaper
 Hög verkningsgrad

 – bästa driftsekonomi

 Stockningsfri pumpning
 – klarar slam och 
 långfibrigt material

 Brant pumpkurva
 – stabil driftpunkt

 Flack effektkurva
 – ingen överbelastning

 Trycköverskott 
 – mindre risk för blockage

 Lågt NPSH 
 – god sugförmåga

Hidrostals skruvcentrifugalpump med 
det unika enkanalshjulet används ofta 
vid avloppsreningsverk för pumpning av 
orensat avloppsvatten och slam. Pump-
hjulets mjuka linjer och stora radie ger 
genomströmning i en skonsam bana 
utan trånga passager. 

Långsträckta föremål, som trasor eller 
plast   påsar, passerar obehindrat även om de 
är längre än pumpens genomloppsarea. Med 
verkningsgrader på upp till 85 % ger det en 
unik kombination av god driftsekonomi och 
säker stockningsfri pumpning. 

Pumpen är konstruerad så att det ska 
vara lätt att utföra service och underhåll och 
kan levereras torruppställd eller i dränkbart 
ut förande. För torruppställd kan den lätt  
underhållas via en släde som är monterad 
på bottenplattan. Vidare kan pumpen utrus
tas med utvändigt justerbar slitkona vilket 
ger enkel inställning och justering.

En driftsäker lösning för  
stockningsfri pumpning

Kompetent
Engagerad
Pålitlig

Trygghet
Hidrostals skruv- 
cen tri fugalpump  

med enkanals hjul
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Hidrostal skruv- 
centri fugalpump 
Kombinerar hög verkningsgrad  
och stockningsfri pumpning
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Hidrostal på VA-Syd

Med PreroClean bottenfundament erhålls en  
automatisk och effektiv renhållning av pumpsumpen. 

Genom att sätta mediet i en roterande rörelse innan pumpens 
inlopp får man alla suspenderade fasta ämnen och partiklar 
att matas in i pumpen. PreroClean är anpassad för dränkbara 
Hidrostalpumpar och finns i färdig betongplatta eller som insats 
för ingjutning.

 Automatisk rensning av sediment i pumpsumpen
 Tömmer pumpsumpen vid varje stopp
 Ger mindre ytslam
 Mindre inbyggnadsmått

Preroclean  
– håller pumpsumpen ren
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VA SYD är ett kommunalförbund i syd-
västra delen av Skåne, som idag om-
fattar Malmö, Burlöv, Eslöv och Lund. 

VA SYD ansvarar bland annat för all pump
ning och rening av avloppsvatten. I detta 
ansvar ingår alla avloppspumpstationer 
med tillhörande tryckavloppsledningar samt 
reningsverk för rening av avloppsvatten i  
regionen. Pumpteknik har levererat Hidro
stal pumpar till både Turbinen, Rosendal 
och Spillepengens pumpstationer. Totalt har 
VASyd ca 50 pumpar från Hidrostal.

Hidrostal på Käppalaverket
Sedan 1998 sitter det 8 stycken vertikala Hidro
stalpumpar typ L20K för orensat avloppsvat
ten på inloppet till Käppalaverket. Den totala 
kapaciteten är 10 000 l/s pumparna och lyfter 
upp vattnet 20 meter från inloppstunneln till 
renings verket med en verkningsgrad på 82%. 
Även Antuna pumpstation använder pumpar från 
Hidrostal. Där sitter tre Hidrostal skruvcentri
fugalpump typ L12K med maxkapacitet på  
650 l/s vid 14,85 mVp.


