
Multicrusher är en roterande 
kvarn som kapar grovt ma
terial som fibrer, trästycken, 
plast, membran och textilier 
på ett stabilt sätt och sönder
delar/maler ner mediet till en 
homogenare massa.

Multichopper är en chopper 
som med roterande knivar 
mot en perforerad hålplatta 
finfördelar material till mins

ta beståndsdelar. Partiklar 
som ej går att skära hamnar i 
uppsamlingsfickan.

Rotorrake är en unik kvarn 
som med gallerstavar och 
roterande skärknivar på 
ett enkelt sätt grovfördelar 
mediet till hanterbar storlek 
för t.ex pumpar. Partiklar 
som ej går att skära hamnar i 
uppsamlingsfickan.

ONIXline – lobrotorpump
Kompakt, robust 
och effektiv
Börger är med över 25 års 
erfarenhet en marknadsle
dande specialist på lobrotor
pumpar. Den nyutvecklade 
ONIXline serien är en robust 
och kraftfull lobrotorpump för 
tuffa applikationer som andra 
pumpar inte klarar. 

I hjärtat av pumpen är de 
nyutvecklade rotorerna med 
avancerad geometri tillsam
mans med kraftfull lagring 
som ger pumpen förmåga att 
klara även höga tryck.

Nya ONIXline serien används 
överallt där andra pump
system når sina begräns
ningar.

Kompakt – imponerande 
prestanda med minimala 
utrymmeskrav.

Robust – utförande som 
klarar tuffa applikationer och 
högre mottryck.

Effektiv – bättre prestanda 
med lägre energiförbrukning.

Mobila pumpar  
för alla applikationer
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

Kompakta och robusta in-line  
monterade choppers och kvarnar

Multicrusher

Multichopper

Rotorrake

Lobrotorpumpar 
Självsugande,  
ventillösa,  
positiva deplace-
mentpumpar
De återfinns inom en mängd 
applikationer, såväl kommu
nala som industriella och 
passar utmärkt för bland 
annat avloppsslam.

För att kunna lösa en mängd 
applikationer tillverkas roto
rer i ett flertal olika geome
triska former. Rotorerna är 
homogena vilket gör att kon
taktytan mellan rotorkärna 
och gummi hålls åtskilda från 
det pumpade mediet.

Börger lobrotorpumpar är 
mycket kompakta. Pumpen är 
dessutom mycket energisnål 
och ekonomisk. 

Pumpen klarar fasta partik
lar och hanterar dessutom 
ömtåliga vätskor skonsamt. 
Tack vare de speciella sned
ställda rotorerna är flödet 
pulsationsfritt. Pumpens 
konstruktion medför också 
att ljudnivån under drift är 
mycket låg.

Kompakta och  
driftsäkra pumpar  
från Börger
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