
Astimac har det kompletta produktpro-
grammet av pumpar för invallning. 
Centrifugalpumpar för flöden upp till ca 100 
l/sekund och propellerpumpar från 30 l/s 
upp till 2000 l/sekund.
Efter sommarens och höstens stora 
nederbördsmängder är det nu rätt tid att se 
över invallningspumpanläggningen. 
Vi hjälper dig att skräddarsy en lösning som 
stämmer för Dina pumpningsbehov och kan
föreslå pumpen som passar rådande 
byggnadstekniska förhållanden. 

Astimac ger Dig
Projekterings & beräkningshjälp för rätt 
pumpval
Pumpar med hög driftsäkerhet och
lång livslängd
Pumpar med hög kapacitet och lågt 
effektbehov

INVALLNINGSPUMPAR

Kjell Gustavsson Aniansgård, Haverdal. Propellerpump 100l/s -2,0 m, 4,0 

Propellerpumpar för stora flöden och med begränsad lyfthöjd



Produktbladet visar inga 
produkter  Har Du behov  av 
pump med liten eller stor 
kapacitet  eller pump för 
speciella ändamål är Du alltid 
välkommen att kontakta oss
för rådgivning och förslag. 

Rätt till ändring av tekniska 
data & specifikationer utan 
föregående meddelande 
förbehålles.

Principskiss över pumpanläggningen på Aniansgård, 

Har Du ett gammalt invallningsföretag? 
Förmodligen funderade du någon gång under 
sommaren och hösten på om pumpen skulle klara 
tillrinningen och att inte skulle stanna då det regnade 
som intensivast. 

Nu är bästa tiden att ta itu med renovering av pump-
stationen i invallningsföretaget. Kanske är det dags 
att ersätta pumpen eller komplettera med ytterligare 
en pump.
Vi kan erbjuda intressanta pumpalternativ med 
centrifugalpumpar för mindre flöden < 100 l/sek, och 
propellerpumpar 1 stegs eller flerstegs, för flöden 
från 30 l/s  upp till 2000 l/sek. 

Backventilen kanske också behöver ses över eller 
bytas ut. 

Om det inte är akut, skall man försöka planera 
arbetet i pumpstation och på pumpen kan göras då 
vattenföringen är som lägst. Detta inträffar som regel 
på vårvintern när marken är tjälad. Är tjälen djup kan 
det då också vara enklare att ta sig fram till 
pumpstationen med tunga anläggningsmaskiner.

Bättre avrinning med pumpning
Skissen ovan och bilderna visar en enkel 
pumpanläggning hos  Kjell Gustavsson, Aniansgård, 
Haverdal. Vid lågvatten rinner dräneringsvattnet
förbi pumpen och genom backventilen. Det är enbart 
då vattenståndet är högt i recipienten som pumpen 

startar och sänker nivån så att avrinningen 
säkerställs. På ett skifte finns en lågt liggande 
svacka som inte torkade upp ordentligt. När  nivån i 
diket stod högt kunde Kjell Gustavsson inte skörda 
eftersom marken inte bar vare sig potatisupptagaren 
eller tröskan. Med pumpen kan Kjell Gustavsson nu 
köra rakt över skiftet, avkastningen ökar och skiftet 
har blivit enklare att bruka.

Har Du funderat över ett pumpningsprojekt som 
skulle leda fram till bättre brukningsförhållanden eller 
kanske handlar det om att ersätta en uttjänt pump. 
Oavsett vilka behov Du har är Du alltid välkommen 
att kontakta oss för en förutsättningslös 
pumpdiskussion.

På Astimac har vi specialiserat oss på pumpar och 
pumpsystem inom lantbruk. Det gäller flytgödsel-
pumpar, högtryckspumpar för transport av gödsel 
över stora avstånd, omrörare, avloppsvattenpumpar 
och invallningspumpar. 
Vi har gedigen bakgrund både i lantbruket och lång 
erfarenhet av pumpar och vii samarbetar med kända 
europeiska tillverkare av pumpar och omrörare 

Astimac AB  Tel.  0171-10 54 60
Hylsnyckeln 4  E-post kontoret@astimac.se 
19740 Bro


	invallning1
	invallning2

