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· kimadan ·

Al-700
Al-1400

KIMADANs produktion af stationære langakslede gyllepumper danner i dag grundlag for et meget stort antal forskellige
variationer af pumper til fortank og lagertank.
Bundindløbspumpen, som er den egentlige standardpumpe,
finder hovedsagelig sin anvendelse i lagertanken, ikke mindst
på grund af sin store ydelse og gode tømning af tanken.
Bundindløbspumpen leveres i 5” el-pumper med 10, 15, 20
og 25 Hk motorer.

SPECIFIKATIONER - A700
Elmotor
10 - 25hk
PTO
35 - 45 hk
Vægt
280 - 400 kg
Pumpedimension
5” / 6”
Kapacitet
2500 - 7000 l/min
Arbejdsdybde
1,50 - 5,50 m

PTO pumper for traktordrift i 5” og 6”.
Alle Kimadan gyllepumper har som standard afgangsflange i
top for nem montering af udstyr såsom drejeled, læsserør,
slangestudse mm.
Alle pumperne leveres i galvaniseret udførelse og flanget
sammen. Pumpehuset er fremstillet af slagfast støbegods,
som giver en robust pumpe med lang levetid. Dette understøttes af de tre gyllesmurte stållejer og den lave
rotationshastighed, som giver minimal slitage.
Pumperne fremstilles efter mål, så de passer til netop din gyllebeholder.
Dreje vippe blandestuds
incl. omskifteventil

SPECIFIKATIONER - A1400
KIMADANs produktion af stationære langakslede gyllepumper
15 - 40hk
danner i dag grundlag for et meget stort antal forskellige variati- Elmotor
PTO
60
- 100 hk
oner af pumper til fortank og lagertank.
Vægt

280 - 550 kg

Topindløbspumpen er specielt fremstillet til at klare de svære
Pumpedimension
5” / 6”
Kapacitet
3500 - 7000 l/min
opgaver i fortanken. Her er der lagt vægt på en pumpe med et
1,50 - 5,50 m
højt afgangstryk, for at klare de efterhånden store pumpeafstan- Arbejdsdybde
de til lagertankene og de lange bagskylleledninger.
Topindløb i pumpehuset og indføringssneglen gør pumpen i
stand til at kunne håndtere svær gylle med større mængder
snittet halm.
Alle Kimadan gyllepumper har som standard afgangsflange i top
for nem montering af udstyr såsom drejeled, læsserør, slangestudse mm.
KIMADAN topindløbspumpen leveres i el-drevne 5” versioner
med 15, 20, 25 og 40hk motorer. PTO drift i 6” versioner.
Alle KIMADAN pumper leveres i galvaniseret udførelse og flanget sammen og monteret med gyllesmurte
stållejer.
Kimadan pumperne fremstilles efter mål, så de passer
til netop din gyllebeholder.

PTO dreven gearkasse
540 / 1000 omdr.
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