


Jabsco
Fleksible
rotorpumper:

● Pålidelige
● Egnede
● Alsidige

Pumper på et fundament drives gennem en
gearkasse eller via en rem. De kan danne højere

tryk og kan nemt køres ved lave hastigheder, når
der pumpes væske med høj viskositet. 

Koblingspumper er forsynet med en remskive og
enten en manuel eller elektromagnetisk kobling till

aktivering og deaktivering af pumpen.

Motormonterede pumper er monteret på en
egnet elmotor og anvendes til lave viskositeter

Flexible Impeller
Pump Principle

On start-up, air in the
inlet pipe is displaced
and liquid is drawn into
pump (1) then carried
through (2) to be
discharged at a steady
flow rate (3). This action
combines gentle
pumping with true dry
priming capability
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Billedet viser kurver over 3 rotorklassificeringer:

Jabsco Impellers Kan leveres med
alternative trykklassificeringer i henhold
til dinebehov for:

● Lang Levetid

● Levering af højt

● Stabil strømningshastighed

● Pumpning af tykflydende væsker

● Effektivitet mht. effekt

Den fleksible ydelseskurve for
rotorpumpe er:
1) Mere stejl end en centrifugalpumpe
med samme rotordiameter, hvilket giver
en meget forbedret stømningsstabilitet
ved varierende tryk (hoveder)

2) Mere flad end en gearpumpe og
forhindrer derved den fleksible rotorpumpe
i at opbygge farlige tryk, der kan skade
pumpe eller system.
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Billede over andre pumpekurver:

Jabsco Impellers er fremstillet af gummiblandinger, der
er valgt udfra deres kemiske kompatibilitet:

Neopren længst levetid, god langvarig stømningsstyring

Hygiejnisk Godkendt til levnedmidler i hht. US 3A
Neopren Standard 18-02 og FDA

Nitril Fremragende modstand overfor olier

EPDM Bedst til varmtvandsbaserede 
væsker og 
CIP - rengøringstemperaurer.
Levnedsmiddelgodkendt til 3A og
FDA standarder

Viton® Fremragende kemisk modstand, men lav 
ydellse og kort levetid

Viton® is a registered trade mark of DuPont Dow Elastomers

1 Specifikationer

Maksimal gennemstrøm 520 liter/minuttet

Maksimal viskositet 50,000 cP

Væsketemperatur 0 til 90o C

Maksimal differentialtryk 5 bar
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Features and Benefits
Fleksible rotorpumper fra Jabsco…
Hvordan kan sådan en 

simpel pumpe 
have så mange

fordele?

● Kan monteres over forsyningstanken og vil løfte væsker op til 5 meter
uden, at den behøver et væskereservoir eller bundventil

● Vil udtrække de sidste få liter og derved minimere spild – den originale 
“væskestøvsuger”

● Fleksible
rotorpumper kan
arbejde i et stort
hastighedsområde
og jo tyndere væsken
er, jo hurtigere kan
pumpen pumpe det!

● De håndterer
jævnligt væsker med
viskositeter op til
50,000 cP

● Meget skånsom pumpning giver minimale
skader på forskydningsfølsomme væsker
som geleer, pastaer, proteinopløsninger,
sovser

● Bløde partikler i opløsninger, f.eks. frugtstykker og hakkede grøntsager
passerer gennem uden nogen nævneværdig knusning.

● Hårde partikler, inklusiv spiselige nødder, frø og krystaller vil passere
gennem uden at stoppe pumpen

● Selv meget hårde partikler som løse skruer, svejsemateriale og frugtsten
vil ikke skade en fleksibel rotorpumpe

● Jævn og stabil pumpning 
uden pulseringer eller trykspidser

● Jævn strømningshastighed er ideel til
påfyldning, dosering, maling og påføring

● Konsistent tryk til en mere effektiv filtrering

● Positiv fortrængningspumpning
forhindrer luftlommer fra
gasopbygninger, indelukkede 
luftlommer eller ujævn væskeforsyning.

● Skånsom pumpning emulgerer ikke
væsker eller forårsager skumdannelse

● Meget få bevægelige dele, der kan slides
eller gå i stykker.

● Reservedele er billige og umiddelbart
tilgængelige

● Reservedele er nemme at montere. De fleste
ufaglærte brugere kan udskifte en rotor

Selvspædend e, selv når den er tør

Uforlignelig håndtering af faste partikler

Pulseringsfri strømning

Ingen
luftlommer
eller skum

Nem og
billig
vedligehold
else

Kan pumpe både tyktflydende
og tynde væsker

● Ingen tilbageværende væsker, der kan forurene
næste gang.

● Fremragende suge- og vakuumløfteevne med over
600 mbar (25” Hg)

● Meget høj strømningshastighed –
sammenlign med andre pumpetyper
af samme størrelse!

● Passer ind på snævre steder –
forenkler montering og udstyrsdesign

● Fleksibilitet ved montering og
rørtilslutninger – 
monter den hvor 
som helst og tilslut rørene.

Kompakt størrelse og 
alsidig design

23836 Flex. Imp. Pum. DANISH  9/8/04  11:35 AM  Page 7



Anvendelser

De forskelligartede 
anvendelser som Jabsco 
fleksible rotorpumper 
kan bruges til, begrænses kun 

af leverandørernes 
og brugernes 

fantasi

Jabsco pumper
anvendes med
succes indenfor:

Levnedsmiddelfremstilling

Pharmaceutisk produktion

Metalbearbejdningsfabrikker

Kemiske industrier

Blanding af maling og

farver

Bryggerier

Vinfremstilling

Læskedrikproduktion

Lim og tætninger

Landbrugsmaskiner

Fritidsbåde og mindre både

Udpumpninger fra dokken

Køling af marinemotorer

Elektrometallisering

Fotografisk bearbejdning

Afhentning af mælk

Saltvandsindsprøjtning

(lagring)

Prøveudtagning

Polyelektrolyt-overførsel

Kondensatudpumpning

Tankpåfyldning

Tankvask

Recirkulering

Mixning

Dosering

Måling

Filtrering
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Jabsco 28 serie industriel fundamentmonterede og 
motormonterede pumper

Hygiejne & industri rustfrie stålpumper
Jabsco 28 serie af hygiejne fundamentmonterede og 
motormonterede pumper

Anvendt meget ved produktion og behandling af:
● Levnedsmidler, sovser, dej, konserves, flydende æg, kødpastaer
● Mejeriprodukter, mælk, fløde, yoghurt, ost
● Kosmetik, tandpasta, shampoer, sæber, 
● Pharmaceutiske cremer & lotioner
● Vin, øl, læskedrikke, frugtjuicer & sirupper

Egenskaber for denne produktserie:
● Alle 316 rustfrie ståldele med høj overfladefinish
● Hygiejnisk gummirotor efterlader ingen smag eller lugt
● Certificeret til US 3A standard 02-09
● Mekanisk akseltætning med lang levetid
● Rengøres på stedes eller let adskillelse til rengøring
● Flere muligheder af port- og rotormaterialer

Anvendt meget ved produktion og behandling af:
● Korrosive kemikalier, alkoholer og opløsninger
● Slibende opløsninger og vællinger
● Sæber og skummende opløsninger
● Blæk, farver, malinger og pigmenter
● Tyktflydende limer, fortykkere og råmaterialer

Specielt egnet til:
● Overførsel
● Filtrering og 

adskillelse
● Prøveudtagning
● Recirkulering og mixning
● Dosering og måling

Egenskaber for denne produktserie:
● Kemisk modstandsdygtige 316 rustfrie ståldele
● Robust og kraftig konstruktion
● Udskiftelige slidplader modstår slibning
● Selv hårde metalpartikler kan passere uden at stoppe pumpen
● Mekanisk akseltætning med lang levetid
● Flere muligheder for akseltætnings- og rotormaterialer

Jabsco fremstiller også Lobe pumper til højere tryk, strømninger
og temperaturer

Specielt egnet til:
● Aflæsning og overførsel 

af ingredienser
● Tankpåfyldning og -

tømning
● Recirkulering og mixning
● Portions- og beholderpåfyldning
● Saltlageindsprøjtning
● Prøveudtagning, filtrering m.m.

28 serie rustfrie stålpumper:

Strømning fra 1 til 520 liter/minuttet

Tryk op til 5,0 bar

Viskositeter op til 10.000 cP

Hårde partikler op til 14 mm dia.

Væsketemperatur 0 til 900C

Selvspædende op til 4,5m
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Jabsco epoxy- og fenolharpikspumper

Små DC motorpumper

Ikke metalliske pumper

Jabsco lavspændings DC motordrevne pumper, specielt til køretøjer

Egenskaber for denne
produktserie:
● Uforlignelig modelserie med

DC-motorer
● Lavspænding er mere sikker i

våde omgivelser
● Lavspænding er mere sikker i

våde omgivelser
● Selvspædende, selv fra tør

start
● Tørkørselsmulighed på større

modeller
● Fuldt afprøvet, CE-mærket og

klar til montering

Specialicerede versioner er tilgængelig til afhentning af
mælk hos landmændene.
● Fundamentmonterede til hydraulisk drift
● Endedæksel med snaplås til vinteraftapning og undersøgelse
● Omløbsmulighed for effektiv CIP uden at pumpen skal køre
● Pumpehastigheder op til 580 liter pr. minut

Jabsco also manufacture specialised pumps for Diesel Refuelling - ask for details

Egenskaber for denne produktserie:
● Meget modstandsdygtig termoset plastik pumpehus
● Ingen metaldele i kontakt med væsker (040 & 080

størrelserne)
● Kemisk modstandsdygtige gummirotorer
● Lette at rengøre og vedligeholde

Specielt egnet til:
● Recirkulation
● Filtrering
● Påfyldningsmaskiner
● Opblanding
● Bortskaffelse af affald

Anvendes meget til pumpning af:
● Syrer og baser
● Elektrobelægningsopløsninger
● Fotografiske kemikalier 
● Meget korrosive kemikalier

Pumper til mælketankvogne

Pumper med DC-elektromotorer:

Strømning fra 5 til 50 liter/minuttet

Tryk op til 2,5 bar

Viskositeter op til 500 cP

Fast partikler op til 4 mm dia.

Væsketemperatur 0 til 900C

Selvspædende op til 2,4m

Plastikpumper:

Strømning fra 1 til 135 liter/minuttet

Tryk op til 2,5 bar

Viskositeter op til 10.000 cP

Hårde partikler op til 6 mm dia.

Væsketemperatur 0 til 900C

Selvspædende op til 3,5m
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Jabsco bronzepumper, der kan være til fundament, motormonterede, med
flanger, remskive og kobling

Universalpumper

Bronzepumper

Jabsco universal motoriserede bronzepumper

Anvendes meget til:
● Metalfabrikker
● Landbrug og gartneri
● Affalds- og vandbehandling
● Mange områder inden for fremstilling og produktion
● Rørarbejder og vedligeholdelse i hjemmet

Specielt egnet til:
● Tømning af brønde og kældre
● Pumpning af kølemiddel til maskiner
● Rengøring og filtrering
● Vaskeudstyr
● Overførsler og recirkulering

Egenskaber for denne produktserie:
● Kan klare vandlignende og middel-

tyktflydende væsker
● Fremragende selvspædning, selv fra tør start
● Påvirkes ikke af små, faste partikler
● Kan kører ‘tør’ i op til 30 minutter
● Hurtig og let vedligeholdelse af ufaglært

personale
● Kompakt, alsidig og let at bruge

Specielt egnet til:
● Pumpning af saltvand
● Middelagresive kemikalier
● Væskebaserede slibemidler
● Affaldspumpe til marinetoiletter

Egenskaber for denne produktserie:
● Billig universalpumpe, der er let at montere
● Bronze og rustfrie ståldele i marinekvalitet
● Udskiftelige slidplader, endedæksler og knaster
● Versioner til aksel- og remskivedrift
● Manuelle eller elektromagnetiske koblinger kan leveres
● Fundament- eller flangemontering

Anvendes meget til:
● Råvandskøling af marinedieselmotoer
● Lænsepumpning, vask af dæk og ankre
● Kemiske processer, recirkulering, filtrering
● Kølemidler til maskiner, smøremidler, 

tømning af beholdere
● Landbrug, fabrikker og andre universelle gøremål

Tørkørsels universalpumper:

Strømning fra 1 til 80 liter/minuttet

Tryk op til 2,5 bar

Viskositeter op til 600 cP

Hårde partikler op til 4 mm dia.

Væsketemperatur 0 til 900C

Selvspædende op til 3,0m

Bronzepumpeserie:

Strømning fra 1 til 520 liter/minuttet

Tryk op til 4,0 bar

Viskositeter op til 10.000 cP

Hårde partikler op til 18 mm dia.

Væske- og CIP-temperatur 0 til 900C

Selvspædende op til 4,5m
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Den fleksible rotorpumpe blev opfundet i 1938 af Art Briggs
og Jack Streeter. De flyttede om på deres initialer og
dannede navnet Jabsco. De tog patent på pumpetypen og
fortsatte med at udvikle den indtil deres firma blev solgt til
ITT i 1966.  Jabsco er nu en del af ITT Industries, den største
pumpeproducent i versen med en omsætning, der er større
end 4 milliarder US$, hvilket gør os i stand til at tilbyde
produkter, service, leveringstid og konkurrencedygtige priser
og som sætter standarden for pumpeindustrien.

I dag tilbyder Jabsco en omfattende og
uforlignelig serie af specialiserede
positive fortrængningspumper til
forskellige industrier over hele verden,
inklusiv:
● Levnedsmiddel og mejeri
● Pharmaceutisk produktion
● Kemisk overførsel
● Fritids- og erhvervsbåde
● Landbrug
● Anlægsudstyr
● Skovmaskiner
● Generelle industrianvendelser

Pumpetyperne er bl.a.:
● Fleksible rotorpumper
● Rotorprocespumper
● Dieselpåfyldningspumper
● Elektriske membranpumper
● Luftbetjente dobbeltmembranpumper
● Pumper til tømning af tromler og

tønder

Til at sælge og vedligeholde Jabsco produkter har vi et nogle
meget dygtige salgs- og vedligeholdelsesteams, der kan
hjælpe med tekniske råd og købsvejledning.

Jabsco’s web-side er en kilde til informationer om produkter
og anvendelser.  Du kan hente tekniske beskrivelser fra
siden.

Vi er også berømte for vores globale distributionsnetværk,
der tilbyder lokal rådgivning og viden, hjælp til udvælgelse
af pumper og råd om montering, lagerføring af pumper og
reservedele, systemdesign og komponenter, supplerende
produkter og faciliteter til fuld service.

Web: www.jabsco.com

Forespørgsler: jabsco.indsal@fluids.ittind.se

Distribueret af:

Warranty:  All products of the company are sold and all services of the company are offered subject to the company’s warranty and terms and conditions of sale, copies of which will be furnished upon request

© Copyright 2000  ITT Industries 43011-0005DK

USA
Jabsco
1485 Dale Way
Costa Mesa
CA 92628-2158

Tel: +1714545 8251

Fax:+17149570609

UK
Jabsco
Bingley Road
Hoddesdon
Hertfordshire,  EN11 0BU

Tel: +44 (0)1992450 145

Fax:+44 (0)1992467 132

GERMANY
Jabsco GmbH
Oststraße 28
22844 Norderstedt

Tel: +49 (0) 405353730

Fax:+49 (0) 4053537311

JAPAN
NHK Jabsco Co Ltd
3-21-10, Shin-Yokohama
Kohoku-ku
Yokohama 222

Tel: +81(0) 45 4758906

Fax:+81(0) 45 4758908

Jabsco
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