
Monteringsfärdig och mycket 
lättinstallerad villapumpstation för 
avlopp. Systemet kan utrustas med 
luftspolningsstation som ger en luktfri 
miljö.

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

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

LTA-system från
Pumpteknik – driftsäkert
och luktfritt

Låt LCC-analys avgöra valet av pump
Splitcase-pumpar typ LLC har utvecklats för att möta dagen 
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.

• 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 pumplösning, 
men när projektledaren började räkna på livscykelkostnaden 
stod det klart att det fanns ett bättre alternativ; en splitcase-
pump från SPP Pumps. Sex år senare är de fortfarande lika 
övertygade att de valde rätt pump. balanserade pumphjulet.

Energieffektiva blåsmaskiner
ROBOX Turbo från Robuschi är en turbokom-
pressor som är ett komplement till det gedigna 
och breda program man har på blåsmaskiner 
och kompressorer. Nu finns alla möjligheter att 
ytterligare optimera driften och möjlighet att 
välja den mest energieffektivaste lösningen för 
alla behov.

Exempel på fördelar med Robox Turbo:

• Upp till 40% i energibesparing

• Luftlagring som genererar en helt 
kontaktlös transmission eliminerar mekaniska 
energiförluster och gör maskinen helt oljefri.

• Minimal service och enkelt underhåll där 
endast luftfilter behöver bytas.

För att sänka livscykelkostnaden och göra en-
ergibesparingar kan man genom att kombinera 
olika tekniker (vridkolv, skruv, turbo) optimera 
driften så att bästa verkningsgrad alltid uppnås 
under årets alla timmar.

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
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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  
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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. 
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