
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 
en uppsamlingsficka.

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

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 
pumptyper inte klarar. 

Hjärtat av pumpen är de 
ny utvecklade rotorerna med 
avancerad geometri som 
tillsammans 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.

Kompakta och robusta in-line  
monterade choppers och kvarnar

Multicrusher

Multichopper

Rotorrake

Keminormpumpar 
med hög  
verkningsgrad
Pumpteknik erbjuder kemi
normpumpar av hög kvalitet 
från en av Europas ledande 
tillverkare – Robuschi. Kemi
normpumparna används 
bland annat inom petrokemi, 
kemi, läkemedels samt 
livsmedelsindustrin.

Robuschi keminormpumpar 
är av centrifugalpumpstyp 
och följer DINstandard 24256 
respektive ISO 2858 samt  
ISO 5199. Pumparna finns 
med traditionellt centrifugal
hjul och med virvelströmshjul 
samt skruvcentrifugalhjul.

Pumpar enligt ISO 5199 har 
förstärkta lager och klarar 
därför minst 18 000 timmars 
drifttid.

Pumparna klarar 50°C till 
+280°C och tryck upp till  
16 bar.

Dessa keminormpumpar 
ämnar sig väl för drift vid 
lågt NPSH och pumpar utan 
problem medier innehållande 
små fasta partiklar. Pum
parna har hög verkningsgrad 
tack vare det hydrauliskt  
och dynamiskt  
balanserade  
pumphjulet.

Låt LCC-analys avgöra valet av pump
Splitcase-pumpar typ LLC har utvecklats för att möta dagens 
krav och sätter en högre standard för lägsta livscykelkostnad. 
Den invändiga beläggningen av huset ger högre  verkningsgrad 
samt service med byte av mekaniska axeltätningar sker utan att 
dela huset.nergibespar

• Lägre underhållskostnader
• Mycket hög verkningsgrad
• Rostfri impeller som standard
• Ökad livslängd på komponenter
• Kortare uppehållstider vid service
• Kapacitet upp till 9000 m3 /h
• Uppfordringshöjd upp till 300 m ande

Borgs vattenverk skulle egentligen valt en annan pump
lösning, men när projektledaren började räkna på livscykel
kostnaden stod det klart att det fanns ett bättre alternativ;  
en splitcasepump från SPP Pumps. Sex år senare är de  
fort farande lika övertygade att de valde rätt pump.

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

Reducera era energikostnader 
Gör som Degerfors kommun som för
nyade sin maskinpark i sitt reningsverk 
med en ny blåsmaskin från Robuschi – 
ROBOX Energy – resultatet blev en rejäl 
minskning av energiförbrukningen som 
minskade från 5300 kWh/vecka till 2800 
kWh/vecka.

Kompakt och  
driftsäker utrustning  
från Pumpteknik
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