
Driftsäkra avloppspumpar  
för stockningsfri pumpning
Hidrostals skruvcentrifugalpump med  
det unika enkanalshjulet används ofta  
vid avloppsreningsverk för pumpning av  
orensat avloppsvatten och slam. 

Pumhjulets mjuka linjer och stora radie 
ger genomströmning i en skonsam bana 
utan trånga passager. Långsträckta före
mål, som trasor eller plastpåsar, passerar 
obehindrat även om de är längre än pumpens 
genomlopps area. Med verkningsgrader på 
upp till 85 % ger det en unik kombination av 
god drift s ekonomi 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 utförande.

Energieffektiva blåsmaskiner  
för krävande uppdrag
ROBOX Energy Skruvkompressor  
Den nya generationen skruvkompres
sor som med hög verkningsgrad och 
effektivare transmission sparar upp 
till 40 % energi i luftningen. Kompakt 
utförande och flexibel inbyggnad ger 
minimala inbyggnadsmått.

Reducera era energikostnader 
Gör som Degerfors kommun som  
förnyade sin maskinpark i sitt 
renings  verk med en ny blåsmaskin 
från Robuschi – ROBOX Energy – 
resultatet blev en rejäl minskning av 
energi förbrukningen som minskade 
från 5300 kWh/vecka till 2800 kWh/
vecka.

Mobila pumpar  
från Pumpteknik
Det uppstår ständigt situationer där det 
behövs mobila pumpar. Pumpteknik har 
ett brett sortiment av kompakta och  
mobila pumpaggregat som löser de  
flesta situationer. 

• Lättmanövrerad

• Flexibel

• Stort reglerområde

• Effektiv

• Servicevänlig

Vår erfarenhet 
är din trygghet
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LTA-system från  
Pumpteknik – driftsäkert 
och luktfritt
Monteringsfärdig och mycket lätt
installerad villapumpstation för 
avlopp. Systemet kan utrustas med 
luftspolningsstation som ger en 
luktfri miljö.

Med kompressorstyrd luftspolning,  
2 gånger per dygn, uppfyller 
europa normen om max 8 timmars 
uppehållstid i systemet.

Förutom att blåsa rent rören bidrar 
luften till att syresätta avloppsvatt
net vilket minskar risken för dålig 
lukt.

Skruvcen tr i  -
fugalpump med  

enkanals hjul
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