
GM 18 och GM 19
Dränkbara omrörare 

som löser upp och homogeniserar 
gödsel i bassängen under samlingsfållan 

Ibland anläggs en basäng under spalten i samlings-
fållan för uppsamling av gödsel och spolvatten. En 
tröskel hindrar att vätskan snabbt rinner undan. 
Tyvärr funkar det inte alltid som man önskar och 
det uppstår svårigheter att få ut gödseln från bas-
sängen. Vätskan rinner över tröskeln och träcken 
som snabbt bildar svämtäcke  stannar kvar.  
Svämtäcket tränger så 

småningom upp genom spalten. Svämtäcket 
under spalten avger stora mängder ammoniak och 
råttorna finner snabbt också en fristad vid mjölk-
ningsroboten. 
Med en omrörare som håller blandningen under 
spalten homogen fungerar anläggningen  Kon-
takta oss för referenser. 



Dränkbar eldriven mixer med motorn  helt 
avtätad mot omgivande medium. Axeln är 
försedd med dubbla tätningar och mellan-
liggande olja. Den yttre tätningen närmast 
propellern har tätningsytor av kiselkarbid 
(SiC/SiC )

Statorhuset är tillverkat av gjutjärn 
Propellern, av rostfritt syrafast stålgjutgods
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Dränkbara mixers GM 18 och GM 19 
för blandning av drank, vassle, gödsel under 

spalt och mycket mer ...

Tekniska data

    GM 18,1   GM19
Benämning    GM18B471T1-4V2KA0 GM19B409T1-4T6KA0
Motor   
axeleffekt (P2) Kw  0,9     1,4
Spänning  V  400 V /3 fas   400 V /3 fas
Ström  A  2,4     3,2   
Varvtal  rpm   1370    1350
Propellerdiam mm  191    197     
Dragkraft  N  220    275
Flöde  l/sek ca  90    130
Vikt  Kg  30    40

Kapacitet/flödesdiagram  Dimensioner
GM 18 GM 19

GM 18, genomskärningsbild 

Med hållare som monte-
ras med gänganslutning 
på ett 2” stålrör 

Med glidsko för 60 x 60 mm 
fyrkantrör

GM 18 och GM 19 är avsedda att användas i Medier Med låG ts-halt 2 - 3 %
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