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pumper & omrørere 

Høy ytelse—kvalitet– tilpasset ditt behov 

 Et stort utvalg  og utstyr tilpasset ditt behov. 400 V, de
fleste kan og leveres og i 230V utførelse

 Høy presisjon og kvalitet gir lang levetid og problemfri
drift

 Enkel montering og bruk

 Eisele   er spesialister på mixere, pumper og tilhørende

utstyr for væske/slambehandling innen landbruk, kom-

munalteknikk, anlegg, industri og biogass.

 Motor, hus og pumper bygges produseres fra bunnen av i

Eisele`s egen fabrikk i Tyskland, hvor presisjon og kvalitet

gjennomsyrer organisering og produksjon.

 Integrert temperatur og lekkasjevakt
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Omrørere og pumper
Eisele pumper og  omrørere kjennnetegnes av  høy kvalitet og ytelse. 

Tysk ingeniørkunst på sitt beste. Den modulære oppbyggingen gjør 

dem enkle å tilpasse optimalt din bruk og behov.  Stativ , konsoll osv. 

kan leveres i rustfri syrefast utførelse 

Dykkpumpene har spesielle ribber i innmatingshuset av støpejern. 

Skovlhjulet har karbid stlitestålbelegg , på vingene. Kan også leveres 

med kuttekniver.  Det kan og leveres ulike skovlhjul tilpasset industri-

elle formål. Et stort utvalg innfestinger og monteringsløsninger i ulike 

utførelser, er tilgjengelig for å dekke ditt behov i gjødselkjellere, pum-

peutstikk, mellomlagre og utvendige tanker.  Dette gjør dem og mon-

teringsvennlige. 

Eisele omrørere brukes i ulike løsninger for alle typer gjødselager. 

Systemet sikrer jevn homogenisering av gjødsla.   

Størrelser fra 1,5 kW til 20 kW. De fleste kan leveres også i 230 V ut-

førelse. Styreskap  kan leveres spesielt tilpasset utstyret og kundens 

lokale elektriske forsyning. Dette sikrer problemfri drift. Funksjoner 

som tids og nivåstyring kan leveres integrert i skapet.  



Selvsugende fortrengningspumpe med unik, driftsikker og ser-

vicevennlig konstruksjon 

Eisele dreiestempelpumper anvendes på gjødeselvogner 

og for stasjonær traktor eller el.drift.  Til landbruk, biogass og 

industrielle formål.  Eisele konstruksjonen med trevingede 

pumpelement og opplagring på en side gir høy god ytelse 

kombinert med høy driftsikkerhet og enkel service. Disse er 

også uavhengige av akslingen .slik at det ved service kun 

trengs å fjerne endelokk og ta ut impelleren. Dette er en svært 

pålitelig konstruksjon som gir kort servicetid. 

 

Dreiestempelpumpe 

Traktordrevne omrørere inngår i  produkt pro-

grammet.  Den spesielle kombinasjonen av elek-

trisk drift og mulighet for drift via traktorens PTO 

gir stor fleksibilitet samt mulighet for å bruke mer 

krefter hvis det behøves. 
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Stangpumpe

Eisele stangpumper har en helt spesiell konstruksjon som gir høy driftsikker-

het, "vibrasjonsfri" gange og svært lang levetid. Tett og tørr opplagring med 

presisjonslager. Hus og pumpeskovl i støpejern. Innmating av pumpa ovenfra 

med skrueinnmating. Kan leveres for traktordrift eller elektrisk motor. Tysk 

ingeniørkunst på sitt beste 
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