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KOMPAKTA MOBILA 
PUMPAGGREGAT
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BÖRGER LOBROTORPUMPAR 
DEN FLEXIBLA MOBILA PUMPEN

Det uppstår ständigt situationer där det behövs mobila 
pumpar. Tack vare den kompakta konstruktionen, kemikalie- 
beständigheten och den självsugande funktionen så kan 
Börger lobrotorpump användas i många olika områden   
så som avlägsnande av mark- och regnvatten vid övers-
vämning, förbipumpning men även slampumpning och 
pumpning av orensat avloppsvatten.

Alla Börger lobrotorpumpar är moduluppbyggda och kan anpassas för olika 
användningsområden. Detta gäller även för mobilpumpar. Börger levererar 
kompletta nyckelfärdiga aggregat.

FUNKTION
Lobrotorpumpar är självsugande förträngningspumpar utan ventiler.   
Tack vare kolvparets jämna rotation uppstår det ett undertryck på insugssidan. 
Detta leder till att vätska sugs in i pumpkammaren. Mediet transporteras till 
tryckområdet genom kolvarnas rotation. En ändring av rotationsriktningen 
leder till att transportflödet blir reversibelt. Det betyder att den kan användas 
till exempel båda att fylla och tömma en tank.KONSTRUKTION

1  Enkel öppningsbar frontlucka
 Det är enkelt att lossa de fyra 
öglebultarna för att komma åt alla 
mediaberörda slitdelar.

2  Dem roterande loberna
 Stort urval av lober i olika utförande 
och material. Bland annat skruvad 
utformning av pulsationsfri drift.

3  Husets invändiga slitplattor
 Beroende på storlek finns BLUEline- 
pumpen med eller helt utan radiella 
och axiella slitplattor. Vid pumpning 
av slitande medier med innehållande 
partiklar, skyddar slitplattorna  
pumphuset från slitage och kan bytas 
ut på några minuter.

4  Mellankammaren och axeltätningen
 Quenchutrymmet med stor volym är 
fyllt med olja och ger högsta tänkbara 
driftsäkerhet. Beroende på pump-
medium väljs den tätningsyta som är 
mest lämplig.

5   Lager- och synkroniseringsväxeln
 En kraftig och robust lagring och 
synk-växel ger loberna en jämn rota-
tion och säker drift. Detta garanterar 
en lång livslängd för pumpen.
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EN ÖVERBLICK
+ individuell tillverkning

+ mycket stor mångfald av material för alla 
pumpens komponenter

+ med eller utan radiella och axiella slitplattor
+ självsugande, transport i sörplingsdriftär möjlig
+ variabel transportmängd, kan regleras steglöst
+ högsta tänkbara underhållsvänlighet tack vare 

MIP® (Maintenance in Place)
+ skonsam transport av mycket ömtåliga 

medier
+ okänslig för partiklar

MOBILA PUMPAGGREGAT
Vid monteringen av en mobilpump finns det i det närmaste inga gränser. 
Beroende på krav konstrueras mobilpumparna som handvagnspumpar, 
pumpar som är flyttbara, på en släpvagn, för transport med en truck eller 
med trepunktsupphängning.

Handvagnspumpar Flyttbara pumpar

På en lastbils- eller personbilssläpvagn Transport med en truck Kraftuttagspump

Serie Flöde [m³/h] Max. tryck
Min. Max. bar

BLUEline Nova  AN 0,03 35 10
ONIXline BJ 0,05 65 16
BLUEline Nova PN 0,06 75 12
BLUEline Nova  QN 0,14 110 8
BLUEline Legend  PL 0,11 115 8
ONIXline BL 0,11 135 16
BLUEline Legend  CL 0,23 185 8
BLUEline Legend  FL 0,34 410 12
BLUEline Legend  EL 0,62 1.110 10
BLUEline Legend  XL 1,10 1.440 10
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ENKELT HANDHAVANDE
DEN FLEXIBLA HANDVAGNSPUMPEN

Det är mycket enkelt att flytta handvagnspumpen till olika 
användningsplatser utan extra hjälpmedel och den är klar 
för användning direkt.

Det spelar ingen roll om det är fyra hjul, med en konstruktion som är 
i  överensstämmelse med ATEX, om det är med styrningsteknik eller 
med frekvensomformare eftersom Börger med sitt breda spektrum av 
 utrustningsdetaljer och extra komponenter klarar att tillverka optimalt 
 lämpliga handvagns-pumpar för alla användningar.

KONSTRUKTION OCH 
FUNKTION

1  Lobrotorpumpen
  Lobrotorpumpen med hög effekt 

 konfigureras och tillverkas individuellt 
för din användning.

2  Direkt drivkoppling
  Växellådan är kopplad direkt till den 

cylindriska pumpaxeln via en röraxel.

3  Motorn
  Pumpen drivs via en axelmonterad  

elmotor. På begäran kan den utrustad 
med en frekvensomformare.

4  Chassit 
  Pumpen är monterad på ett rostfritt 

chassi. Det är mycket enkelt att flytta 
pumpen tack vare de fyra helgumme-
rade hjulen. Det är mycket enkelt att 
styra pumpen genom att styrhandtaget 
trycks ner något.

5  Kranöglorna
  Med hjälp av kranöglorna är det 

 mycket enkelt att lasta pumpen.

1

2

3

4

5



4 5

KAN ANVÄNDAS UNIVERSELLT
• Nödpump 
• Reservpump vid pumpunderhåll 
• Fyllning med produkt 
• Pump för farliga ämnen 
• Gruvpump 
• Pump för utbildningsändamål 
• Resttömning av tankar 
• Tömning/fyllning av tankbilar 
• Vinpump 
• Tömning av IBC-behållare, fat osv. 
• med mera

med styrningsteknik för byte av transporterade medier

med vätsketank uppvärmda aggregat med filtrerings- och mätteknik

ANPASSADE LÖSNINGAR
med elmotor med förbränningsmotor ATEX-överensstämmelse

med kvarn som komplettering

EN ÖVERBLICK
+ individuell tillverkning

+ kemikaliebeständig
+ enkelt handhavande

+ komponenter som är perfekt avstämdamot  
varandra

+ på begäran i en konstruktion som är i överens-
stämmelse med ATEX eller API-676

+ kompakt och hög effekt
+ drivning kan väljas
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FÖR SVÅRTILLGÄNGLIG TERRÄNG
DEN FLYTTBARA MOBILPUMPEN 

Börger har utvecklat den flyttbara mobila pumpen för 
användning i svårtillgängliga områden. Pumpen, som är 
okänslig för partiklar, är konstruerad på ett sådant sätt   
att den och drivningen kan flyttas till respektive plats där 
den behövs.

Den flyttbara pumpen har tillverkats så kompakt att den och drivningen kan 
transporteras i ett insatsfordons insatsfordons lastutrymme, på en lastyta 
 eller i en person- bils bagageutrymme. Trots sin ringa storlek klarar pumpen 
ett flöde upp till till 30 m³/h.

Börger lobrotorpumpar kan transportera i sörplingsdrift och de lämpar sig 
för uppsugning av kvarvarande restvätskor eller för uppsugning av olja och 
liknande från vattenytor.  

KONSTRUKTION OCH FUNKTION

1  Lobrotorpumpen
  Lobrotorpumpen med hög effekt konfigureras och till-

verkas individuellt för din användning.

2  Motorn
  Pumpen drivs via en el- eller förbränningsmotor.  

På begäran kan den utrustas med en frekvensomformare.

3  Handtagen
  Med hjälp av de fällbara handtagen går det att 

flytta pumpen mycket enkelt och bekvämt.

4  Hjulen
  Tack vare rullarna kan en person flytta pumpen 

till den plats där den ska användas.
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KAN ANVÄNDAS UNIVERSELLT
• Oljedammpump 
• Pump för farliga ämnen 
• Skimmerpump 
• Nödpump 
• Pump för släckskum 
• Brandkårspump 
• Haveripump 
• För uppsugning och ompumpning 
•  Transport av aggressiva, mycket viskösa vätskor  

med innehållande partiklar
• Användning i områden med risk för explosion 
• Transport av brännbara vätskor 
• med mera

med tryckövervakning ATEX-överensstämmelse

mycket kompakt konstruktion kan användas universellt kan flyttas även med förbränningsmotor

ANPASSADE LÖSNINGAR 
med elmotor med förbränningsmotor kan bäras av två personer

kan flyttas av en person

EN ÖVERBLICK
+ kemikaliebeständig
+ enkelt handhavande

+ kompakt, lätt och har hög effekt
+ kan användas i väglös terräng

+ på begäran i konstruktion som är i överens-
stämmelse med ATEX eller API-676

+ även av aluminium
+ individuell tillverkning

+ drivning kan väljas
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Börger GmbH 
46325 Borken-Weseke  
Tyskland 
Phone +49 2862 9103-0 
info@boerger.de

Börger Benelux 
Ootmarsum, Nederländerna 
info@boerger.nl

Boerger LLC 
Chanhassen, MN, USA 
america@boerger.com

Börger France Sarl 
Wittersheim, Frankrike 
info@borger.fr

Boerger Polska Sp. z o.o. 
Gliwice, Polen 
info@boerger.pl

Börger UK Ltd. 
Staffordshire, Storbritannien 
uk@boerger.com

Boerger Pumps Asia Pte Ltd 
Singapore 
asia@boerger.com

Boerger Pumps Asia Pte Ltd 
Gurugram, Haryana, Indien 
india@boerger.com

Boerger Pumps (Shanghai) Co., Ltd. 
Pudong, Shanghai, Kina 
shanghai@boerger.com

OOO Börger Pumps 
Moskva, Ryssland 
russia@boerger.com

Huvudkontor

PUMPTEKNIK AB 
Box 9034 
400 91 Göteborg, Sverige 
Phone +46 31 894 882 
info@pumpteknik.se 
www.pumpteknik.se


