
 

 

 

Dykkpumpe DG 
Mellomtrykk 

 
Landias neddykkbare gjødselpumper er utviklet for harde og vanskelige 
driftsforhold. 
• Kan monteres med utstyr til pumping og oppblanding. 
• Kan flyttes fra tank til tank. 
• Vannrett eller loddrett montering. 
• Motorer fra 1,1 – 30,0 kW. 
Den spesielle utformningen av pumpehus og pumpehjul samt knivsystemet sikrer at  
selv tykk og halmrik gjødsel kan pumpes. Knivsystemet findeler bl.a. halm, slik at  
inntaksåpningen holdes fri. 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Utvidet knivsystem   
 

• Høy virkningsgrad og energiriktige motorer. 
• Effektivt knivsystem til findeling og til å holde inntaksåpningen fri. 
• Mekanisk tetning mot mediet og mellom oljekammer og motor. 
• Trykktestet, vanntett motorhus, temperaturfølere i viklingene. 
• Omfattende tilbehørsprogram i varmforsinket utførelse til f.eks.                         

overpumping i lagertank, oppumping i tankvogn, omrøring i lagertank,                
bakskylling fra forbeholder osv. 

 

 
Kvalitet i hver detalj 
 



 

 

 

Dykkpumpe DG mellomtrykk 
 

Ytelse og data:                                                                                                
                                                                                        Motor                Forbruk               Tankåpning  
                     Artikkel                 Betegnelse                   effekt               v. 3x400V        montert vannrett                Vekt 
                          nr.                                                           kW                      amp.                 B x L (min.)                      kg 

2304196 DG 50 0,55 1,6 550x400 25 
2304197 DG 50 0,75 2,1 550x400 25 
2304718 DG 65 1,1 2,6 650x500 45 
2304711 DG 65 1,5 3,4 650x500 50 
2304712 DG 65 2,2 5,0 650x500 55 
2304813 DG 80 3,0 6,7 750x550 80 
2304814 DG 80 4,0 8,8 750x550 85 
2304815 DG 80 5,5 10,5 750x550 100 
2304917 DG 105 7,5 15,0 850x650 150 
2304911 DG 105 11,0 21,0 850x650 160 
2304915 DG 105 15,0 28,5 900x650 200 
2304918 DG 105 18,5 35,0 900x650 210 
2304618 DG 150 18,5 35,0 1000x750 265 
2304622 DG 150 22,0 42,0 1000x750 325 
2304630 DG 150 30,0 56,0 1000x750 350 

Motor: Trefaset vekselstrømsmotor 50 Hz, spenning: 400 V, 1500 rpm. 
Andre motorspesifikasjoner på bestilling. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pumpen krever ingen fast installasjon. Ved hjelp av en frontlesser eller annet tilgjengelig løfte- 
redskap kan den senkes ned til bunnen av gjødseltanken. Strøm føres til pumpen gjennom en  
kabel, og gjødselen pumpes opp gjennom en spiralslange. Pumpen kan altså uten videre flyttes  
fra tank til tank hvis det er behov for dette. 
 

Landia dykkgjødselpumpe type DG produseres i store serier på moderne maskiner. Ved produk- 
sjonen er det brukt materialer med de beste teknologiske egenskaper, og det er tatt hensyn til 
de meget harde driftsforholdene som ofte møter en gjødselpumpe. Pumpen er tvers igjennom 
en kvalitetspumpe, som har lang levetid og som kun krever et minimum av service. 
 

Spør etter spesifikasjon av tilbehør til loddrett og vannrett montering samt til omrøring. 
 
Rett til endringer av tekniske spesifikasjoner forbeholdes. 
Tekst og tekniske data må ikke gjengis, helt eller delvis, uten tillatelse fra Landia A/S.  2303NO-171012 
 
 

Vennligst kontakt:  e-post: info@landia.dk  Landia A/S 
   www.landia.dk   Industrivej 2 
      DK-6940 Lem St. 
      Tlf.: +45 97 34 12 44 
      Faks:  +45 97 34 16 98 


