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Mamec Oy designar, tillverkar och marknadsför specialpumpar och 
omrörare. Vi är specialister på såväl långa vertikala som torrmon-
terade pumpar och industriella omrörare. Vi har lång och mångsidig 
erfarenhet av pumpar och omrörare vilket gör att vi kan tillhand-
ahålla den bästa möjliga lösningen för dig som kund. Mamecs 
pumpar och omrörare används på samtliga kontinenter i världen 
och våra produkter är kända för sin långa livslängd och driftsäker-
het. 

Kompetent personal, mångsidig kompetens och en modern maskin-
park garanterar professionell service och tillförlitliga leveranser.  
Vårt företag grundades 1951 och är beläget i Lojo där vi har en 
lokal på över 5 000 m².

PUMPAR

1.  LJ och HLJ – renskärande slampumpar  

2.  JKS och HJKS – virvelhjulspumpar 

3. KKS och HKKS – torrmonterade virvelhjulspumpar 

4.  HJTL – friaxelpumpar

5.  HVVU och HVVS – avloppsvattenpumpar

6.  PP - invallningspumpar

7.  LL-H – hydrauliska slampumpar

8.  LL – slampumpar för jordbruk

9.  Ratko-pumpar

10.  Lätta muddringspumpar

11.  Pumpstationer

OMRÖRARE

1.  Vertikala omrörare 

2.  Sidomonterad omrörare

3.  Container-omrörare

4.  Specialomrörare
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PUMPAR

LJ OCH HLJ – RENSKÄRANDE SLAMPUMPAR

LJ-slampumpar fungerar
bra i alla förhållanden

Användningsområden

• Massa- eller slampump för träförädlings-
industrin, livsmedelsindustrin och kemisk 
industri samt för kommunala vattenre-
ningsverk

• För pumpning av slakteriavfall, avlopps-
vatten och blod på slakterier

• Muddring av insjöar och havsstränder
• Pumpning och finfördelning av plast-, 

gummi-, textil-, läderavfall m.m.
• Skärvätskepump för verktygsmaskiner
• Generellt för pumpning av väldigt tjock 

och problematisk slam
• Processbiflöden

En effektiv renskärande konstruktion garanterar 
felfri funktion

LJ-slampumpar ingår i Mamec Oy:s traditionella pumputbud. Vår långa 
erfarenhet av tillverkning innebär toppkvalitet. Mamec Oy:s slampumpar 
fungerar även i krävande förhållanden. Vår tekniska spetskompetens 
garanterar individuellt utförande och en jämn och säker drift för våra 
LJ-pumpar.
 
LJ-pumpens goda funktion grundar sig på pumpens unika renskärande 
konstruktion. Vår välfungerande design säkerställer effektiv pumpning 
av tjock och problematisk slam. Mamec Oy:s LJ-pumpar kan vid behov 
tillverkas av syrafast stål.
 

Vi använder de allra bästa materialen

Pumphus:
Formpressad stålplåt

Löphjul + kugghjul:
Ythärdat eller syrafast stål

Löphjulsaxel:
Syrafast stål

Stomrörets inneraxel:
Specialstål

Tätning:
Enkel mekanisktätning med keramiska
kiselkarbidtätningsytor
Stommen av syrafast stål

Pumplager:
Oljesmorda kullager 

Vätskeberörda delar
Stål eller syrafast stål
Stål: S355 (LJ-pumpar)
Syrafast stål: EN1.4404 (AISI 316)
(HLJ-pumpar)

Ytbehandling och lackering:
Fe Sa ½  Fo, blått polyesterpulver
RAL 5003.
 

En välfungerande konstruktion

Mamecs LJ-pumpar har en välfungerande konstruktion som är framtagen
för krävande driftsförhållanden.

LJ-pumparna kan också förses med en blandningsventil för rundköring. 
Då både blandar och pumpar pumpen. Ventilen kan styras med stång 
(pumpning och blandning), skruv (steglös), ställdon, tryckluft eller hy-
draulcylinder.

1

På vänster sida på bilden finns 
också en extra kniv (tillval).

4



Konstruktion
1. och 2.  Motor med väderskydd eller lyfthandtag
3.  Flexibel kvalitetskoppling
4.  Oljesmörjning
5.  Kullager
6.  Flexibel och lång driftsaxel av specialstål
7.  Stigrör (tillval). Kan monteras loss från fästplattan
8.  Kullager i lagerhuset
9.  Pumphus av formpressad stålplåt
10.  Inloppsport med riktigt kraftfull inmatningsskruv

Teknisk information

MODELL

LJ-80
HLJ-80*

LJ-600
HLJ-600*

LJ-1003
HLJ-1003*

LJ-2003
HLJ-2003*

LJ-4003
HLJ-4003*

LJ-4004

* Alla vätskeberörda delar EN 1.4404 (AISI 316).
** Stigröret är tillval för samtliga modeller
*** Uppgifterna från fabriken

2.2  / 3000

3.0 / 1500

4.0 / 1500
5,5/ 1500

7.5 / 1500
11.0 / 1500

15.0 / 1500
18.5 / 500
22.0 / 1500

***

870x2
100x15

1800x2
200x8

2000x2
450x2

3100x5
***

4000x6
***
***

***

16

8

13

14
***

19
***
***

***

50/10

100/10

100/10

125/10
125/10

150/10
150/10
150/10

***

60.3

114.3

114.3

139.7
139.7

168.3
168.3
168.3

***

500x500

500x800

500x800

500x800
500x800

700x1000
700x1000
700x1000

***

380

250

250

320
320

400
400
400

***

45

100

110

145
145

265
***
***

***

Se ritningar
på följande
sida

MOTOR
400v 50 Hz
(kW, r/min)

PUMPFLÖDE 
(l/min x mvp)

LYFTHÖJD
MAX. (M)

ANSLUT-
NING
(DN/PN)

STIGRÖ-
RETS DIA-
METER**
(mm)

FÄSTPLATTA 
STANDARD
(mm x mm)

MIN. 
NEDDOPP-
NINGSDJUP
(=U)

MASSA
(kg)

NEDDOPPNINGS-
DJUP, STANDARD 
(=U)

Pumpkurvor 

H/m   KÄYRÄT OHJEELLISIA
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1000

120
2000
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3000

240
4000
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5000

Q
m3/h
l/min

(H)LJ-4003 18,5kW/
1500rpm50Hz

(H)LJ-4003 18,5kW/
1500rpm50Hz

(H)LJ-4003 15kW/
1500rpm50Hz

(H)LJ-2003 11kW/
1500rpm50Hz

(H)LJ-2003 7,5kW/
1500rpm50Hz

(H)LJ-1003 5,5kW/
1500rpm50Hz

(H)LJ-1003 4kW/
1500rpm50Hz

(H)LJ-600 3kW/
1500rpm50Hz
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H/m OBS! KURVORNA ÄR RIKTGIVANDE
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Måttritningar
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Pumpkurvor 

(H)LJ-80 2,2kW/3000rpm50Hz

H/m OBS! KURVORNA ÄR RIKTGIVANDE

Q
m3/h
l/min

72
1200

54
900
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600
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300

0
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22,5
60Hz
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2

PUMPAR

JKS OCH HJKS – VIRVELHJULSPUMPAR

Avlopps-, slam- och spillvattenpumpar
med lång axel och väldigt rymlig passage

JKS- och HJKS-centrifugalpumpar med rymlig 
passage är en lämplig lösning som avlopps-, 
slam- och spillvattenpump. Med gummibelägg-
ning eller annan ytbehandling tål pumparna 
väldigt tuff och slitsam användning.

Våra vertikala virvelhjulspumpar med väldigt rymlig passage 
och lång axel lämpar sig för många ändamål. De lämpar sig 
exempelvis för pumpning och överföring av slam och avlopps-
vatten samt olika typer av industrislam. Även många typer av 
massor med partiklar kan pumpas med dessa produkter utan 
renskäring och finfördelning. 

JKS- och HJKS-virvelhjulspumpar har ett löphjul som skapar 
en kraftig virvelström. Den tar med sig allt som ryms in genom 
inloppsporten. 

Ytbeläggningen gör att pumpen tål tuff och slitsam användning. 
JKS- och HJKS-virvelhjulspumpar har inga komponenter där 
fibermaterial skulle kunna fastna eller och inga trånga ställen.

Material

HJKS: Alla vätskeberörda delar är tillverkade i syrabeständigt 
stål (EN1.4404, AISI 316) med betad yta

JKS: Alla vätskeberörda delar är tillverkade av ytbehandlat stål 
(passivering, järnfosfatering och polyesterpulverlackering (SFS 
5225 SP 40/1-Fe Sa2½Fo, färg RAL 5003)

JKS ja HJKS:
 - Löphjul av syrafast stål
 - Löphjulsaxel av syrafast stål
 - Enkel mekanisktätning med keramiska
    kiselkarbidtätningsytor,  stomme av syrafast stål
 - Pumphus av formpressad stålplåt (JKS) eller syrafast  
                        stålplåt (HJKS)

Användningsområden

• Pumpning av spill- och avloppsvatten 
samt industrivätskor och -slam

• Pumpning av vätskor med fasta partiklar 
• Pumpning av krävande massor
• Pumpning av slam och massor med stora 

fasta partiklar
• På ställen och i processer där det inte 

krävs att fasta klumpar i vätskan ska 
malas sönder.

• Med gummibeläggning eller annan ytbe-
handling tål pumpen slitsam användning 
rätt så bra.
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Pumpkurvor 

Konstruktion

Löphjulet skapar en kraftig ström som drar med sig allt som kommer in genom 
inloppsporten. JKS- och HJKS-pumpar är dränkpumpara lång axel med ett 
pumphjul. Löphjulet endast ”snuddar vid” fasta partiklar i strömmen. Pumparna 
tål måttlig torrdrift. Kullager i lagerhuset samt oljesmörjning. Enkel mekanisk-
tätning med högklassig keramiska kiselkarbidtätningsytor.

0 18
300

36
600

54
900

72
1200

Q
m3/h
l/min

20
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5

0

25

40

35
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45

50

D210bD210

D200 15kW

D200 18,5kW

0 30
500

60
1000

90
1500

120
2000

Q
m3/h
l/min

16

12

8

4

0

20

32

28

24

36

40

(H)JKS 3/2 18,5kW/
3000rpm

(H)JKS 3/2 18,5kW/
3000rpm

(H)JKS 3/2 18,5kW/
3000rpm

(H)JKS 3/2 15kW/
3000rpm

(H)JKS 3/2 11kW/
3000rpm

(H)JKS 2/2 7,5kW/
3000rpm

(H)JKS 2/2 5,5kW/
3000rpm

(H)JKS 2/2 4,0kW/
3000rpm

(H)JKS 2/2 2,2kW/
3000rpm

(H)JKS 2/4 2,2kW/
1500rpm

(H)JKS 1/4 1,1kW/
1500rpm

(H)JKS 4/2 22kW/
3000rpm

(H)JKS 4/4 18,5kW/
1500rpm

(H)JKS 4/4 15kW/
1500rpm

(H)JKS 4/4 11kW/
1500rpm

(H)JKS 3/4 7,5kW/
1500rpm

(H)JKS 3/4 5,5kW/
1500rpm

(H)JKS 3/4 4kW/
1500rpm
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1

1. Motorn är skyddad mot vätskekontakt
2. Lyftbygel eller väderskydd ingår som standard
3. Flexibel koppling
4. Oljesmörjning
5. Kullager
6. Flexibel och lång driftsaxel av specialstål
7. Specifika standardmått
8. Stigrör (tillval).
 Kan monteras loss från fästplattan
9. Enkel mekanisktätning med keramiska kiselkarbidtätningsytor
                     och kullager i lagerhuset
10. Pumphus av formpressad stålplåt (JKS) eller av syrabeständig
 stålplåt (HJKS).
11. Kan levereras med sugrör på beställning.

H/m OBS! KURVORNA ÄR RIKTGIVANDE H/m  OBS! KURVORNA ÄR RIKTGIVANDE

Q
m3/h
l/min

Q
m3/h
l/min

72
1200

120
2000

54
900

90
1500

36
600

60
1000

18
300

30
500

0 0
0 0

5 4

10 8

15 12

20 16

25 20

30 24

35 28

40 32

45 36

50 40
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JKS 1/4
HJKS 1/4

JKS 1/2
HJKS 1/2

JKS 2/4
HJKS 2/4

JKS 2/2
HJKS 2/2

JKS 2/2
HJKS 2/2

JKS 3/4
HJKS 3/4

JKS 3/4
HJKS 3/4

JKS 3/4
HJKS 3/4

JKS 3/2
HJKS 3/2

JKS 3/2
HJKS 3/2

JKS 4/4
HJKS 4/4

JKS 4/4
HJKS 4/4

JKS 4/4
HJKS 4/4

** Stigröret är tillval för samtliga modeller

1.1/1500

2.2 / 3000

2.2 / 1500

4.0 / 3000

4.0/1500

5.5/1500

5.5/1500

7.5/1500

11/3000

15/3000

11/1500

15/1500

18.5/1500

5.5

15

9-5

21

26

9.5

14

15

37

43

20

24

29

50/10

50/10

65/10

65/10

65/10

100/10

100/10

100/10

100/10

100/10

100/10

100/10

100/10

320

320

250

250

250

330

330

330

330

330

370

370

370

40

42

75

82

94

109

120

130

155

169

215

23

256

500x500

500x500

500x800

500x800

500x800

500x800

500x800

500x800

500x800

500x800

500x800

500x800

500x800

60.3

60.3

76.1

76.1

76.1

114.3

114.3

114.3

114.3

114.3

114.3

114.3

114.3

35

35

55

55

55

75

75

75

75

75

85

85

85

400x2
200x4

600x2
200x10

700x2
150x8

600x8
250x16

500x12
250x20

1300x2
250x8

1400x5
600x10

2050x2
600x12

850x15
350x30

950x22
700x30

2200x6
800x16

2100x10
600x20

1900x18
600x26

MAX.TEORE-
TISK PARTI-
KELSTORLEK 
(mm)
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Teknisk information

MODELL
MOTOR
400v 50 Hz
(kW, r/min)

PUMPFLÖDE 
(l/min x mvp)

LYFTHÖJD
MAX. (M)

ANSLUT-
NING
(DN/PN)

STIGRÖ-
RETS DIA-
METER**
(mm)

FÄSTPLATTA 
STANDARD
(mm x mm)

MIN. 
NEDDOPP-
NINGSDJUP
(=U)

MASSA
(kg)



Måttritningar
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3

PUMPAR

KKS OCH HKKS – VIRVELHJULSPUMPAR

Slampumpar för alla förhållanden

KKS- och HKKS-virvelhjulspumpar med väldigt 
rymlig passage lämpar sig som avlopps-, slam.
och spillvattenpumpar. Med gummibeläggning
eller annan ytbehandling tål pumparna
väldigt krävande och slitsam användning.

Våra torrmonterade virvelhjulspumpar med väldigt rymlig 
passage är en funktionell lösning som avlopps-, slam- och spill-
vattenpump. Dessa pumpar kan användas exempelvis för mass- 
och sandpumpning inom industrin. KKS- och HKKS-pumparna 
lämpar sig väl för processer där det inte är nödvändigt att mala 
sönder fasta partiklar.

KKS- och HKKS-virvelhjulspumparna monteras mellan rören 
eller exempelvis i behållarens underkant. Löphjulet skapar en 
ström som drar med sig allt material som kommer in genom 
inloppsporten.

Materials

HKKS: Alla vätskeberörda är tillverkade av syrabeständigt stål 
(EN 1.4404, AISI316) med betad yta.

KKS: Alla vätskeberörda är tillverkade av ytbehandlat stål (pas-
sivering, järnfosfatering och polyesterpulverlackering (SFS 5225 
SP 40/1 -Fe Sa1/2Fo, färg RAL 5003).

KKS och HKKS:

  - impeller; acid-resistant steel
  - löphjul av syrafast stål
  - löphjulsaxel av syrafast stål
  - Enkel mekanisktätning med keramiska
     kiselkarbidtätningsytor,
     stomme av syrafast stål
  - pumphus av formpressad stålplåt (KKS)
     eller av syrabeständig stålplåt (HKKS)

Användningsområden

• Pumpning av spill- och avloppsvatten
• Överföring av industrislam och -vät-

skor
• Pumpning av fasta klumpar och sand
• Pumpning av krävande massor
• Pumpning av slam eller massa med 

stora fasta partiklar
• Lämplig för ställen och processer 

där det inte är nödvändigt att smula 
sönder fasta klumpar i vätskan

• Med gummibeläggning eller annan 
ytbehandling tål pumpen krävande 
användning tämligen väl.
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Teknisk information

KKS 1/4
HKKS 1/4

KKS 1/2
HKKS 1/2

KKS 2/4
HKK 2/2

KKS 2/2
HKK 2/2

KKS 2/2
HKKS 2/2

KKS 3/4
HKKS 3/4

KKS 3/4
HKKS 3/4

KKS 3/4
HKKS 3/4

KKS 3/2
HKKS 3/2

KKS 3/2
HKKS 3/2

KKS 4/4
HKKS 4/4

KKS 4/4
HKKS 4/4

KKS 4/4
HKKS 4/4

1.1 / 1500

2.2 / 3000

2.2./1500

4.0/3000

5.5 /1500

7.5/

15.0 / 1500

7.5/1500

11/3000

15/3000

11/1500

15/1500

18.5/1500

5.5

15

8

20

25

8.5

14

15

37

43

20

24

29

400x2
200x4

600x2
250x10

500x4
250x6

600x8
200x16

500x13
200x20

1300x2
500x6

1400x5
600x10

1800x5
600x12

850x15
350x30

920x22
700x30

2200x6
800x16

2100x10
600x200

2000x18
600x26

50/10

50/10

65/10

65/10

65/10

100/10

100/10

100/10

100/10

100/10

100/10

100/10

100/10

40

42

70

77

89

100

110

120

145

159

200

215

240

35

35

55

75

75

55

75

75

75

85

85

85

85

Pumpkurvor

Konstruktion

Monteras mellan rör eller t.ex. i behållarens underkant. Löphjulet skapar en 
kraftig ström som drar med sig allt som kommer in genom inloppsporten. 
KKS- och HKKS-pumparna är torrmonterade pumpar med ett pumphjul. Inga 
komponenter där fibermaterial skulle kunna fastna och inga trånga ställen. 
Löphjulet endast ”snuddar vid” fasta partiklar i strömmen. Tål måttlig torrdrift. 
Kullager i lagerhuset, oljesmörjning.

Högklassig enkel mekanisktätning med keramiska kiselkarbidtätningsytor. 
Praktiska reservdelspaket som är lätta att byta. Inga specialverktyg. Lyftbygel 
eller väderskydd för motorn finns som tillval.

Se JKS-pumpar på s. 9 för pumpkurvor.

1. Oljesmörjning
2. Flexibel koppling
3. Oljenivåmätare
4. Enkel mekanisktätning med
 keramiska kiselkarbidtätningsytor
 och kullager i lagerhuset
5. Pumphuset av formpressad  
 stålplåt (KKS) eller syrabeständig  
 stålplåt (HKKS)
6. Väldigt rymlig
 passagekonstruktion
7. Skruvfäste på stadigt
 underlag

5

4

2

3

6

7

13

MODELL
MOTOR
400v 50 Hz
(kW, r/min)

PUMPFLÖDE 
(l/min x mvp)

LYFTHÖJD
MAX. (M)

ANSLUT-
NING
(DN/PN)

MAX. TEORETISK 
PARTIKEL-
STORLEK
(mm)

MASSA
(kg)



Måttritningar
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4

PUMPAR

HJTL – FRIAXELPUMPAR 

Specialpumpar för krävande 
förhållanden

HJTL-pumpar är specialpumpar för krävande 
förhållanden. De har inga lager eller tätningar 
under fästplattan.

Material

Alla vätskeberörda dela är tillverkade av syrabeständigt stål (EN 
1.4404, AISI316) med betad yta. Lagerhuset ovanför fästplattan 
är av ytbehandlat stål. Passivering, järnfosfatering och polyester-
pulverlackering (SFS 5225 SP 40/1 -Fe Sa2½, pulvernyans RAL 
5003. HJTL-pumpar kan även tillverkas av specialsyrafast stål på 
beställning (904L, 2RK65).

Konstruktion

HJTL-pumparna är dränkpumpar med lång axel och ett pumph-
jul. Det nedsänkta pumphuset saknar helt lager och tätningar. 
Pumphjulet och axeln är noga balanserade och roterar ”fritt”. 
Kullager i lagerhuset ovanför fästplattan (HJTL 71...73). Endast 
tätningsstödring som vätsketätning. Ingen risk för oljeutsläpp i 
vätskan.

Samtliga HJTL-pumpar kan förses med sugrör som monteras 
under pumphuset i fabriken. Vid användning av sugrör ska man 
tänka på att vätskan måste täcka pumphuset när pumpen startas. 
Användning av sugrör minskar givetvis pumpens kapacitet och 
lyfthöjden.

Användningsområden

• Grundvattenspump
• Pumpning av målarfärg, lim och lösn-

ingsmedel
• Pumpning av kalla och heta syror
• Pumpning av kalla och heta basiska 

ämnen
• Pumpning av skär- och kylvätskor 

(verktygs- och slipmaskiner)
• Pumpning av ytbehandlingsvätskor
• Glasningspumpning
• Lämpar sig för processer där vätskan 

måste vara helt fri från olja

15



Teknisk information

2

3

6

4

5

1

MODELL HJTL-73HJTL-71 HJTL-72HJTL-55

Motor (kW / r/min)
Rated current

Kapacitet (l/min x mvp)

Maximal lyfthöjd (mvp)

Anslutning (DN / PN)

Neddoppningsdjup, standard (mm)

Fästplatta, standard (mm)

Massa (kg)

Stigrör

Sugrör max. (mm)

Pumphuset går igenom öppningen diameter ... mm)

0.55 / 3000
1.33

320 x 2
100 x 8

9.5

hose connection

1 1/4 ”

300

300

12

Standard

0 ... 300

235

1.5 / 3000
3.35

450 x 2
100 x 9

10

65 / 10

500

65

Standard

0 ... 2000

390

2.2 / 3000
4.45

770 x 2
100 x 16

18

65 / 10

500

67

Standard

0 ... 2000

390

4.0 / 3000
7.4

1070 x 2
100 x 21

23

65 / 10

500

78

Standard

0 ... 2000

390

300      500, 800, 1000 ja 1300

Pumpkurvor 

0 18
300

36
600

54
900

72
1200

Q
m3/h
l/min

20

15

10

5

0

H/m   KÄYRÄT OHJEELLISIA

25

H/m OBS! KURVORNA ÄR RIKTGIVANDE

PUMP HJTL
4kW/3000rpm

PUMP HJTL
2,2kW/3000rpm

PUMP HJTL
1,5kW/3000rpm

1. Motorn är skyddad mot vätskekontakt
2. Lagerhuset ligger alltid ovanför vätskeytan. Vid pumpning av väldigt heta vätskor                 
 förses lagerhuset med vattenkylning.
3. Fritt roterande och väldigt noga balanserad axel.
 Standardlängd 0,5 m, 0,8 m, 1,0 m och 1,3 m.
4. Pumphuset är av syrafast eller, på beställning, av specialsyrafast stål.
5. Fritt roterande pumphjul med specialkonstruktion. Endast stödlager.
6. Kan levereras med sugrör på beställning.

Q
m3/h
l/min

72
1200

54
900

36
600

18
300

0

0

5

10

15

20

25
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5

PUMPAR

HVVU OCH HVVS – AVLOPPSVATTENPUMPAR

Lätta grundvattens- och
avloppsvattenpumpar

Mamec Oy:s fastmonterade HVVU-avlopps-
vattenpumpar lämpar sig för pumpning av 
avloppsvatten och grundvatten. De kan även 
användas för pumpning av många kemiska
vätskor (t.ex. ferrosulfat).

Hela pumphuset för våra avloppsvattenpumpar är tillverkat av 
formpressad syrafast stålplåt. Lagerpatronen och pumphjulet 
är lätta att byta ut.

Vi erbjuder även en mobil HVVS-avloppsvattenpump som 
lämpar sig exempelvis för tömning av båtar, stolpgropar och 
oljebehållare. Med denna pump går det också enkelt att se till 
att vak ej fryser igen.

Material

Alla stålkomponenter som kommer i kontakt med vätska är 
tillverkade av syrabeständigt stål EN 1.4404 Tätningar av 
Viton och lager av kolgrafitteflon.

Konstruktion

Våra avloppsvattenpumpar är konstruerade för att vara enkla 
att serva. Lagerhuset och pumphjulet är enkla att byta ut. Hela 
pumphuset är tillverkat av formpressad syrafast stålplåt EN 
1.4404. Samtliga komponenter fästs i varandra med kil-, bult- 
eller stiftkoppling och kan därmed enkelt bytas ut.

Användningsområden

HVVU pumps, stationary
• Grundvattenspump
• Gråvattenpumpning
• Pumpning av många industriella kemiska 

vätskor, t.ex. ferrosulfat

HVVS-pump, mobil modell
• Gråvattenpumpning
• Tömning av gropar, båtar, stolphål och 

oljebehållare
• Pumpning av många kemiska vätskor 

(avloppsvätskor)
• För att hålla vak öppna

18



Måttritningar

Pumpmodeller

MODELL
HVVU 4/2
HVVS 4/2

HVVU 4/3 I
HVVS 4/3 I

HVVU 4/3 II
HVVS 4/3 II

Motor (kW / V) (3000 rpm)

Kapacitet (l/min x mvp)

Maximal lyfthöjd (mvp)

Slangkoppling

Vikt (kg)

Pumphuset kräver ett hål på (mm)

Pumphjulsdiameter (mm)

0.55 / 220

280 x 2,5

8

11/4”

n. 35

Ø 235

Ø 90

0.75 /380

320 x 2,5

10,5

11/4”

n. 35

Ø 235

Ø 100

2.2 /380

430 x 4

16

11/4”

n. 40

Ø 235

Ø 115

19



6

PUMPAR

PP – INVALLNINGSPUMPAR

Kraftiga PP-invallnings- och
översvämningspumpar

Mamecs PP-invallnings- och översvämningspum-
par är en effektiv lösning när du behöver flytta 
på stora vattenmassor. Dessa pumpar lämpar sig 
exempelvis för torrläggning av odlingsmark, pump-
ning av översvämningsvatten samt för fiskodling.

Konstruktion

Våra invallnings- och översvämningspumpar är dränkpumpar lång 
axel med ett pumphjul. Vattenväxter och skräp ger inte upphov till 
stopp i pumparna och axelkonstruktion fryser inte. Pumparna kan 
utan problem användas dygnet runt under översvämningstoppar.

Alla våra PP-invallnings- och översvämningspumpar delar är
kopplade med skruv-, kil- eller stiftkoppling och kan enkelt bytas ut. 

Som standard finns till alla pumpar antingen väderskydd för
motorn eller lyftbygel.

Tillverkningsmaterial

Samtliga komponenter vätskeberörda är tillverkade av ytbehand-
lat stål. Pumphjulets blad och axel samt enkel mekanisktätningens 
stomme är tillverkade av syrafast stål. På beställning kan hela 
pumpen tillverkas av syrafast stål (EN 1.4404).

Användningsområden

• Torrläggning av odlingsmark
• Pumpning av översvämningsvatten på 

våren och hösten
• Fiskodling
• Torvmossar
• Pumpning av grundvatten på 

byggarbetsplatser
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Teknisk information

MODELLBETECKNING PP-3001 PP-8002PP-6002

Motor (kW / r/min)

Nominell effekt (A), 400V, 50 Hz

Kapacitet (l/min x mvp)

Maximal lyfthöjd (mvp) (ej överspänning!)

Slangkoppling

Neddoppningsdjup, standard (=”U”) (m)

Fästplatta, standard (mm)

Massa (kg)

Utloppsrör

3.0 / 1500
6.48

2200 x 2.5

4.0

6”

1.7, 1.9, 2.1,
2.4, 2.6, 3.1

500

~80

Tillval

11 / 3000
20.0

7700 x 2.5

6.0

8”

1.7, 1.9, 2.1,
2.4, 2.6, 3.1

500

~200

Tillval

7.5 / 1500
14.8

6700 x 2.5

5.5

8”

2.2 ja 3.2 m

500

~175

Tillval

Pumpkurvor 

4

2

0

8

6

0 12
2000

240
4000

360
6000

480
8000

600
10000

Q
m3/h
l/min

H/m OBS! KURVORNA ÄR RIKTGIVANDE

PP3001
 3 kW/1500rpm

PP6002
 7,5kW/1500rpm

PP8002 
11kW/3000rpm

PP8002 
11kW/3000rpm

1. Motorn är skyddad mot vätskekontakt.
2. Flexibel kvalitetskoppling
3. Oljesmörjning
4. Kullager
5. Flexibel och lång driftsaxel av specialstål
6. Specifika standardlängder
7. Enkel mekanisktätning med keramiska kiselkarbidtätningsytor   
 och kullager i  lagerhuset
8. Pumphuset är tillverkat av formpressat och svetsat ytbehandlat   
 stål eller på beställning av syrafast stål.
9. Sugsållet förhindrar tjocka grenar m.m. från att komma in   
 i pumpen2

3

6

7

8

9

4

5

1

Q
m3/h
l/min

600
10000

480
8000

360
6000

240
4000

12
2000

0

0

5

4

6

8
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7

PUMPAR

LL-H – HYDRAULISKA SLAMPUMPAR 

Hydrauliska muddrings-, tömnings-
och slampumpar med renskärande
konstruktion

LL-pumparna har en effektiv renskärande
konstruktion som säkerställer effektiv 
pumpning av även tjocka och problematiska 
slamtyper.

Dessa pumpar lämpar sig för många olika branscher, t.ex. 
träförädling, livsmedelsindustrin och kemiska industrin som 
massa- eller avloppsvattenpumpar.  

Bästa material

Vi använder noga utvalda och hållbara material för till-
verkning av våra slampumpar. Pumphuset är av formpressat 
stål alternativt av syrafast stål.

Motorer

Pumparna levereras med Volvos hydraulmotorer med 
läckoljekoppling. Vi levererar även pumpar utan hydraul-
motor. Rekommendationerna för tryck- och inloppsslangar 
i tabellen ska följas. För små slangar minskar effekten. 
En underdimensionerad inloppsslang kan skada motorn. 
Hydraulslangar ingår inte i standardleverans. Motsvarande 
pumpar finns även med elmotor och långt stomme. Fråga 
om våra LL-pumpar!

Konstruktion

Dessa pumpar är konstruerade för lång livslängd och toler-
ans för tuff och kontinuerlig användning. Gummibeläggning 
och andra ytbehandlingar förlänger livslängden. Oljesmör-
jning. På miljökänsliga objekt kan rapsolja användas. Kul-
lager som lagring. Tandkransen kan enkelt bytas ut mot en 
slät ring vid pumpning av t.ex. stenar. Samtliga pumpkompo-
nenter kopplas samman med skruv-, kil- eller stiftkoppling 
och kan därmed enkelt bytas ut. I standardutförandet ingår 
lyftbygel, ett smidigt snabb fäste samt en löstagbar sten 
galler.

Användningsområden

Mamec Oy:s slampumpar har visat sig effektiva i 
krävande och varierande miljöer inom olika typer 
av industri. LL-H-pumpar lämpar sig för

• Träförädlings- , livsmedels- och kemisk indus-
tri som massa- eller avloppsvattenpumpar 
samt för kommunala reningsverk

• För pumpning av slakteriavfall, avloppsvatten 
och blod på slakterier

• Muddring av insjöar och havsstränder
• Pumpning och krossning av plast-, gummi-, 

textil-, läderavfall m.m.
• Skärvätskepump för verktygsmaskiner
• Generellt för pumpning av väldigt tjock och 

problematisk slam
• Slampump på ranch
• Högeffektiv nöd pump vid översvämningar 

och oljebekämpning
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Pumpkurvor 

Teknisk information

Modellbeteckning LL-80H LL-2003HLL-1003H LL-4003H

Motor

Effekt (l/min x mvp)

Rotationshastighet (nominell, r/min)

Minsta oljetryck (l/min x bar)

Rekommenderad tryckslang/inloppsslang

Max. lyfthöjd (m)

Massa (kg)

Utloppsslang

Volvo
F 11-5

600 x 5.0

3000

½” / 1”

16

~30

2 ½”

Volvo
F 11-19

2700 x 5.0

1500

3/4” / 1 ½”

14

~60

4”

Volvo
F 11-10

2200 x 5.0

1500

7/8” / 1 1/4”

13

~50

3”

Volvo
F 12-40

5200 x 5.0

1500

1” / 2”

19

~80

5”

1. Lyftbygel skyddar motorn och underlättar hanteringen
2. Oljesmörjning 
3. Flexibel kvalitetskoppling
4. Smidigt snabb fäste
5. Enkel mekanisktätning med keramiska kiselkarbidtätningsytor
 och kullager i lagerhuset
6. Pumphus av formpressat och svetsat ytbehandlat stål eller på
 beställning
 av syrabeständigt stål.
7. Effektiva härdade inmatningsskruvar maler sönder fasta partiklar
 som kommer in genom inloppsporten.
8. Sugfiltret förhindrar tjocka grenar m.m. från att komma in i pumpen

H/m OBS! KURVORNA ÄR RIKTGIVANDE

LL4003H/1800rpm
oljetryck

72l/minx210bar

LL4003H/1500rpm

LL-2003H 1500rpm dränkningspump
LL-80H 3000rpm

LL-2003H 1500rpm tät konstruktion

LL-1003H 1500rpm

0 60
1000

120
2000

180
3000

240
4000

300
5000

360
6000

Q
m3/h
l/min

10

5

0

20

25

15

2
3

6

7

8

4

5

1

Q
m3/h
l/min

300
5000

360
6000

240
4000

180
3000

120
2000

60
1000

0

0

5

10

15

20

25

data från fabriken
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8

PUMPAR

LL – SLAMPUMPAR FÖR JORDBRUKET

Slampumpar med inmatningsskruv

Samtliga Mamec-pumpar levereras med:

Vår långa erfarenhet av branschen garanterar hög 
kvalitet för Mamecs LL-slampumpar. Våra pumpar 
fungerar även i krävande förhållanden och våra 
tekniska lösningar garanterar individuellt
utförande och säker, jämn drift.

Konstruktion

Dessa pumpar är konstruerade för lång livslängd och tolerans för tuff 
och kontinuerlig användning. Gummibeläggning och ytbehandlingar 
förlänger livslängden. Oljesmörjning, rapsolja kan användas på miljö-
känsliga objekt. Kullager som lagring och tandkransen som kan snabbt 
bytas ut mot en slät ring vid pumpning av t.ex. stenar. Samtliga pump-
komponenter fästes i varandra med skruv-, kil- eller stiftkopplingar och 
kan därmed enkelt bytas ut. I standardutförandet ingår lyfthandtag, om-
rörningsventil, munstycke samt stigrör av plast utan fästplatta. Pumpen 
kan även levereras utan omrörningsventil, t.ex. med en slangkoppling i 
pumphuset.

Material

Samtliga komponenter som kommer i kontakt med vätska är tillverkade 
av ytbehandlat stål (passivering, järnfosfatering och polyesterpulver-
lackering (SFS 5225 SP 40/1-Fe 2½ Fo, nyans blå RAL 5003). Pumphjul 
och tandkrans av ythärdat och formpressat stål. Pumphjulsaxel av syra-
fast axelstål. Enkel mekanisktätning med keramiska kiselkarbidtätnings-
ytor, stomme av syrabeständigt stål. Pumphus av tjockt formpressat stål.

Mått

Samma måttritningar och pumpkurvor som för LJ-pumpar. Trycket och 
effekten minskar när omrörningsventilen används. Måttritningar och 
pumpkurvor återfinns på sida 5.

Användningsområden

• Slampump för jordbruket 

Motorer

Mamec-pumparna levereras med elmotorer som
motsvarar IEC-normer, vi levererar även pumpar med 
Ex(e) eller Ex(d)-skyddade motorer. 

Fästplattan är inte ång- eller tryck tät i standardutfö-
rande. Om heta eller korroderande ångor stiger ovan-
för fästplattan måste motorn ventileras och skyddas 
separat. Smidiga reservdelspaket som är enkla att byta 
ut. Inga specialverktyg!

Testning och kvalitet

Varje pump bl.a. kontrolleras 
och testkörs på fabriken före 
leverans till kund.

Vårt företag följer ett ISO-
9001 kvalitetssäkringssys-
tem.

Dokumentation

Levereras med
monterings-, bruks- 
och serviceanvisningar 
på finska, svenska eller 
engelska.

LL-pumpen är funktionellt samma som LJ-pumpen 
men levereras utan fästplatta och med stigrör av 
plast.
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9

PUMPAR

RATKO-PUMPAR

Tillförlitliga, frostfria Ratko-pumpar

Nordiska förhållanden ställer 
höga krav på pumptillförlitlig-
het vid rejäla minusgrader. 
Mamec Oy:s Ratko-pumpar är 
framtagna för att lösa problem 
med vatten i alla omständig-
heter.

Ratko-brunnspumpar

Ratko-brunnspumparna bygger på en 
väderskyddad elmotor placerad på 
brunnslocket. Denna lösning gör att man 
slipper ett separat pumphus och ljudet är 
inte hörbart inomhus.

Själva pumpen monteras med hjälp av 
en axel under vatten (ca 30 cm ovanför 
brunnsbotten). Detta förhindrar frost 
och gör att det inte uppstår sugproblem 
eller behov av tilläggsvatten. Inlopp-
sröret placeras under tjälgränsen eller 
isoleras mot frost.

Tillverkningsmaterial

Pumphjulsaxel av rostfritt stål. Axeln 
mellan motorn och pumpen av spe-
cialstål med galvaniserat skyddsrör. 
Pumphjul av plastkomposit eller 
bromslegering beroende på modell. 
Pumphus av gjutjärn.

Ratko-dränbarkpumpar

Ratko-dränbarkpumpar lämpar sig för 
öppna och borrhål brunnar. De är frost-
fria, tillförlitliga och enkla att montera. 
Pumpen är ljud fri inom- och utomhus 
och kan förses med en frostfri vat-
tenslang som tömmer sig själv.

Ratko-dränkbarpumpar sänks ner i 
brunnen med hjälp av en hängvajer. Det 
behövs inget separat pumphus, inget 
tilläggsvatten och ingen bottenventil. 
Eftersom själva pumpen alltid är dränkt 
kan den inte frysa.

Våra dränkbarbarpumpar lämpar sig för 
alla öppna brunnar för borrhål brunnar
på 4 och 6 tum. Tack vare vårt utveck-
lingsarbete kan våra frostfria vattenled-
ningar monteras på objekt där plaströr 
inte kan grävas ner tillräckligt djupt.

I standardleverans ingår: 

• Dränkbarpump 
• 10 m elkabel
• 10 m rostfri stålvajer
• Vi har också ett stort utbud av tillval 

för våra Ratko-dränkbarpumpar. 

Kvalitet och dokumentation

Alla våra Ratko-dränkbarpumpar
kontrolleras noga före leverans. Vi
följer ett ISO-9001 kvalitetssäkrings-
system. Monterings-, bruks- och servi-
ceinstruktioner på finska, svenska och 
engelska ingår.

Teknisk information

MODELLBETECKNING

Motor

Effekt

Max. lyfthöjd

Max. dränkdjup

Koppling

Skyddsbrytare
(rekommendation)

0.75 kW/2, 800 r/min
230 V

43 l/min x 10 mvp
20 l/min x 40 mvp

63 mvp

8-10 m

1” (PEL 32-6)

Katko PSK 16
6-10 A

Om vattnet tar slut
under drift tål Ratko-
pumpar måttlig torr-
drift. Axlarna finns från 
0,3 meter till 6 meter.

Med förlängningsringar 
kan axlarna förlängas 
till önskat djup.

1.5 kW/2, 800 r/min
400 V

50 l/min x 10 mvp
20 l/min x 65 mvp

110 mvp

25 m

1” (PEL 32-6)

Katko PSK 16
2.5-4 A

0.75 kW/2, 800 r/min
400 V

43 l/min x 10 mvp
20 l/min x 40 mvp

63 mvp

12 m

1” (PEL 32-6)

Katko PSK 16
6-2.5 A

2.2 kW/2, 800 r/min
400 V

70 l/min x 10 mvp
30 l/min x 80 mvp

130 mvp

25 m

11/4” (PEL 40-6)

Katko PSK 16
3.6-6 A

A 2/1 A 3/3A 2/3 B 2/3
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10

PUMPAR

LÄTTA MUDDRINGSPUMPAR 

Mamec lätt muddringspump

Muddring av igenväxta stränder gör du enkelt 
själv med Mamecs lätta muddringspump.
Slam och växtrester som kan enkelt krattas 
kan snabbt pumpas bort.

Vår lätta muddringspump, precis som alla våra andra pro-
dukter, tillverkas i vår egen fabrik i Finland. Tekniken bygger 
på den slampump som vi ursprungligen utvecklade redan 
på 60-talet. Vi har levererat lätta muddringspumpar sedan 
1980-talet, sammanlagt över 2000 stycken.

Muddringspumpens axel är 2,5 meter lång vilket ger ett mudd-
ringsdjup på ca 2 meter. Vi levererar muddringspumpar med 
valfri längd på beställning.

Kvalitet och dokumentation

Alla Mamecs lätta muddringspumpar testkörs och slut besikti-
gas före leverans. Vi följer ett ISO-9001 kvalitetssäkringssys-
tem. Installations-, bruks- och serviceinstruktioner på finska, 
svenska och engelska ingår.

Teknisk information

Motor

Effekt (l/min x mvp)

Lyfthöjd

Vikt

Briggs & Stratton – 5 Hp, 4-takt

max. 1000 l/min

max. 24 m

ca 70 kg

Utloppskoppling med snabb fäste

Pumpen kan kapas av för transport
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Måttritningar

BRIGGS & STRATTON

850 SERIES

I/C 190CC 5HP

CAPACITY 1000 L/MIN

MAX HEAD 24 M
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PUMPAR

PUMPSTATIONER

Mamec – Sjöindustriprodukter

Mamec har länge arbetat inom 
varvsindustrin. Avloppsvattnet i 
världens största kryssningsfartyg 
pumpas med Mamecs pumpar. Vi 
tillverkar också svart- och gråvat-
tenpumpstationer för våra kunder. 
Vi designar alltid våra pumpstatio-
ner i samarbete med kunden för att 
de ska motsvara kundernas behov. 
Vår kompetens inom pumptillverk-
ning kombinerat med högklassig 
svetsning garanterar lång livslängd 
och hög kvalitet för våra kunder.
 
Utöver pumpstationer har vi levere-
rat fettavskiljare för fartyg till våra 
kunder. Vi trycktestar alltid våra fet-
tavskiljare för att kunna vara säkra 
på att slippa läckage. Då undviker 
man fettångor i arbetsutrymmen.

Referenser

TUI CRUISES

Mein Schiff 2 2017

Mein Schiff 1 2017

Mein Schiff 6  2016

Mein Schiff 5 2016

Mein Schiff 4 2015

Mein Schiff 3 2014

CARNIVAL 

Carnival Miracle 2004

Carnival Legend 2002

Carnival Pride 2001

Carnival Spirit 2001

COSTA  

Costa Mediterranea 2003

Costa Atlantica 2000

VIKING LINE 

Viking Grace 2013

TALLINK  

Tallink  2017 

 

COLOR LINE   

Color Magic 2007

Color Fantasy 2004

ROYAL CARIBBEAN 

Allure of the Seas  2010

Oasis of the Seas  2009

Independence of the Seas 2008

Liberty of the Seas  2007

Freedom of the Seas  2006

Mariner of the Seas  2003

Navigator of the Seas  2002

Adventure of the Seas 2001

Explorer of the Seas  2000

Voyager of the Seas  1999
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OMRÖRARE

VERTIKALA OMRÖRARE

Mamecs vertikala omrörare lämpar sig för krä-
vande drifts- och omrörarbehov i krävande 
miljö. Samtliga komponenter är ett resultat av 
omsorgsfull produktutveckling, tillverkning och 
testning.

Mamecs alla vertikala omrörare förses med rätt omrörarelement 
för dina processer och önskemål. Du kan välja mellan alla vanliga 
omrörarelement: blad, propeller, dispergeringsskiva, turbin, spiral 
och specialmodeller. Utöver själva omröraren erbjuder vi pro-
duktspecifik kompetens för hantering av omröringsprocessen.

Mamecs vertikala omrörare kan levereras med omrörningsgaran-
ti. Våra tjänster omfattar också optimering av hela omrörningslös-
ningen i bruksfärdigt skick. Detta täcker montering och justering 
av omröraren.

Kundspecifik konstruktion

Rätt drivenhet väljs alltid utifrån en detaljerad beräkning. Vår 
planeringsavdelning fastställer korrekt effekt, driftfaktor och dy-
namisk hållfasthet för omröraren. Dessutom väljer vi tillsammans 
med dig lämplig drivenhetsleverantör. Våra minsta omrörare kan 
monteras i en liten IBC-container och våra största är nästan 30 
meter långa där omrörarelementet har en diameter överstigande 
10 meter. Effekt från 0,18 KW till över 200 KW.

Användningsområden

Våra omrörare tillverkas alltid enligt kundens 
behov. 
 
• Reningsverk
• Biogasverk 
• Färgindustrin 
• Omrörning av harts 
• Omrörning av lim 
• Olika typer av slam och massor
• Olika typer av salter, syror, basiska ämnen 

m.m.

31



Anpassningsbara lösningar

Omrörarens bladhöjd kan justeras fritt. Vi levere-
rar vid behov lösningar enligt kundens krav med 
t.ex. oljefångare, mekanisk tätning, boxpackning 
beroende på det aktuella objektets krav. För om-
rörare med en lång axel är det ofta en ekonomisk 
lösning att ha separata bottenlager.

Ställdons- och tätningsalternativ 
ger ökad valfrihet 

Mamec Ab förser sina vertikala omrörare med 
drivenhet som motsvarar kundens önskemål. Våra 
kunder kan välja en elmotor, kuggväxelmotor 
eller remdrift samt luft- eller hydraul drift. Som 
tätningsalternativ finns läpp- eller labyrinttät-
ning, boxpackning, enkla eller dubbla mekaniska 
tätningar samt vattentätningar.

Ett brett utbud av drivenhet- och tätningsalter-
nativ ger ökad valfrihet. Samtidigt kan vi skräd-
darsy varje omrörare som vi tillverkar så att den 
motsvarar kundens behov exakt.
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OMRÖRARE

SIDOMONTERADE OMRÖRARE

Mamecs sidomonterad omrörare - en garanti
för driftsäkerhet

Användningsområden

• Pappers- och pappersmassaindustrin
• Biodieselanläggningar 
• Olika typer av slam och massor
• Omrörning av grön lut
• Omrörning av svartlut 

Mamecs sidomonterad omrörare är ett resultat av 
många års utveckling. I deras konstruktion tas hän-
syn till speciella driftkrav, servicebehov och kom-
patibilitet med fabriksstandarder. Dessa omrörare 
representerar spetsdesign inom branschen och är 
väldigt tillförlitliga i drift med en riktigt lång livs-
längd.

Mamecs sidomonterad omrörare har en konstruktion som ger många 
fördelar jämfört med traditionella lösningar. Konstruktionen bygger 
på centraliserade komponenter som kopplas ihop med bult- och skruv-
kopplingar. Detta gör våra omrörare till ett ekonomiskt alternativ med 
ovanligt god driftsäkerhet.

Varje komponent i Mamecs sidomonterad omrörare är noga valda och 
testade i verkligheten. Med våra omrörare får du en driftsäker lösning 
– effektivt och med låg energiförbrukning.

Avancerad teknik

Våra sidomonterad omrörare har en konstruktion som möjliggör ett 
stort avstånd mellan propellern och behållarflänsen. Omrörningen 
sker med bästa möjliga verkningsgrad. Tack vare styrdonet för spi-
ralpropellern och stommen är våra sidomonterad omrörare väldigt 
energieffektiva.

Effektiv design

Mamecs sidomonterad omrörare har designats för hög effektivitet. 
Det är därför ofta möjligt att välja en motor i snäppet mindre storleks-
klass vad anslutningseffekten gäller jämfört med jämförbara konkur-
rerande modeller.
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Ekonomisk och säker drift

Mamec har utvecklat sina sidomonterad omrörare med särskild 
hänsyn till totalekonomin och driftsäkerheten. Dessa krav har 
resulterat i Mamec-omrörarnas nuvarande konstruktion med ett 
flertal fördelar jämfört med traditionella lösningar.

1. Vi har undersökt effekten av avståndet mellan propellern och 
flänsen på omrörningsresultaten. Mamecs sidomonterad omrö-
rare har en konstruktion där det avstånd som forskningsrönen 
stödjer uppnås mellan propellern och behållarflänsen.

2. Omrörarskaftet är koniskt och därför väldigt starkt. Konstruk-
tionen bidrar till minskad turbulens. Omrörningen sker med 
bästa möjliga verkningsgrad.

3. Propellerbladen är spiralformade. Med spiralformade propeller 
uppnås bästa möjliga energieffektivitet.

4. Styrplåt i omrörarskaftet är energisparande. Styrplåtens ut-
formning minimerar spiralomrörning i omrörningsmassan.

5. Omrörarens propeller har en stor diameter. Detta garanterar 
goda omrörningsresultat i förhållande till effekten.

1. Vi kan leverera elmotorer antingen med integrerad växel eller 
med IEC-anslutning.

2. Konditionsövervakningsutrustning finns som tillval.
3. Stödben vid behov
4. Växel eller kuggväxelmotor kan väljas utifrån användarens 

fabriksstandard.
5. Energisparande flödesstyrplåt som bidrar till minskad vortex.
6. Spiralformad propeller säkerställer hög verkningsgrad.
7. Övervakningsutrustning för tätningsvatten finns som tillval
8. Koppling som gör det möjligt att koppla loss växelhuset utan att 

tömma behållaren.
9. Extremt stark konformad skaftkonstruktion. Detta möjliggör 

ett stort avstånd mellan propellern och behållarväggen vilket 
minimerar turbulensen i behållaren.

34



3

OMRÖRARE

CONTAINEROMRÖRARE

Smidiga modulomrörare för
containers och små behållare

Contmixer är en serie modulomrörare som är speciellt fram-
tagna för blandning av vätskor i transportcontainrar. Tack vare 
sin utmärkta anpassningsbarhet kan dessa omrörare även 
användas med öppna behållare och behållare lock. Omröraren 
kan då förses med kantfäste, fästplatta eller monteringsställ-
ning

Contmixer har en enkel konstruktion som är enkelt att anpassa 
efter dina behov. Contmixer lagerhus fästes i containern med 
2” gänga utan extra utrustning eller på större gängor eller lock 
med skivmuttrar (2 st.).

Contmixer finns att få i både fast och kapat utförande. I kapat 
utförande ger omröraren radikala fördelar med vissa vätskor 
och objekt. Alla containrar/behållare kan förses med omrö-
rarelement medan motorn monteras med Camlock på den 
container där omrörning ska ske.

Hållbar konstruktion

Contmixer är konstruerad för hållbarhet. Lagerhuset är försett 
med 2 st. spårkullager, en separat inneraxel och en flexibel 
koppling. Lagren skyddas mot vätska med axeltätning. Lämpar 
sig inte i standardutförande för tryckbehållare. Varje omrörare 
balanseras och testkörs vilket garanterar vibrationsfri drift. 
Omrörarelementen justeras smidigt med axeln med steglöst 
konmutterfäste. Detta gör det även möjligt att montera ett 
flertal omrörarelement på valfria platser på axeln. 

Material

Samtliga komponenter som kommer i kontakt med vätska 
samt lagerhuset är tillverkade av syrafast stål (EN 1.4404). Kan 
även tillverkas av andra specialmaterial på beställning (t.ex. 
SAF 2205, 904L eller 254SMO). Driftaxeln tillverkas av slipat 
syrafast stål, EN 1.4404.

Motorer

Omrörarna levereras med IEC-standardiserade flänsmotorer, 
kuggväxelmotorer, tryckluftsmotorer eller hydraulmotorer. 
Finns även i ATEX-utförande samt med annan spänning än 
standard.

Användningsområden

• Livsmedelsindustrin 
• Chokladomrörning 
• Målarfärgomrörning
• Jordbrukskemikalier
• Gruvnäringstillsatser
• Lösningsmedel 
• Tryckfärger
• Lim 
• osv. 

Testning, kvalitet och dokumentation

Varje omrörare bl.a. balanseras, slut besiktigas och 
testkörs på fabriken före leverans till kunden. Vårt 
företag följer ett ISO-9001 kvalitetssäkringssystem. 
Monterings-, bruks- och serviceinstruktioner på finska, 
svensk och engelska ingår. Vi tar ut en avgift för andra 
instruktioner.
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Måttritningar
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OMRÖRARE

SPECIALOMRÖRARE OCH SPECIALPUMPAR

Fungerande lösningar för de mest krävande omrörnings-
och pumpningsproblem

Mamec har under årens gång varit 
med och löst de mest komplicerade 
utmaningar för sina kunder när det 
gäller både omrörning och pump-
ning. Tillsammans har vi oftast 
kunna lösa det.

Vi har under årens gång utöver vårt 
standardutbud även tillverkat bl.a. 
bottenomrörare, skrapor, stora 
muddringspumpar och spiralomrö-
rare av olika storlekar samt kombi-
nationer av dessa.

Vår långa erfarenhet av tillverk-
ning av omrörare och pumpar 
kombinerat med ett innovativt 
tänk resulterar i högkvalitativa och 
välfungerande lösningar för även 
de mest krävande omrörnings- och 
pumpningsproblem.
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Mamecs pumpar används bl.a. för
att pumpa:

Mamecs omrörare används bl.a. för
att röra om:

• Gråavloppsvatten på fartyg 
• Svartavloppsvatten på fartyg 
• Slagvatten på fartyg 
• Processvatten inom läderindustrin 
• Jordbruksslam 
• Översvämningsvatten 
• Slakteriavfall 
• Fjädrar 
• Skärvätskor 
• Slipningsvätska 
• Kylvätska 
• Dagvatten 
• Processindustrins biflöden 
• Pigment 
• Desinfektionsanläggningar på sjukhus 
• Saltlösningar 
• Lim 
• Foderråmateria

• Pappersmassa
• Kemisk pappersmassa
• Pappmassa
• Avloppsvatten
• Kaolin 
• Kalkslam
• Bentonitslam
• Stärkelse
• Målarfärg
• Färgpigment
• Syror
• Basiska ämnen
• Biomassor
• Matavfall 
• Flytgödsel
• Samhällsavfall
• Bageriavfall
• Harts
• Choklad 
• Lim
• Is
• Fiskberedningsavfall

• Oljehaltigt vatten   
• Bly 
• Sockerlösningar 
• Kvarg 
• Yoghurt 
• Lakritsmassa
• Skumdämpningsmedel 
• Bitumen
• Polymerer 
• Vax 
• Slakteriavfall
• Lack
• Alkohol
• Bränsle
• Paraffin
• Senap
• Kisel
• Hundmat
• Kryddsatser
• Rapsolja
• Ketchup
• Porslinsmassa osv.
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Mamec Oy

Mailadress: Kastensgatan 1, 08150 Lojo, Finland

Besöksadress: Besöksadress Svidjavägen 1162

+358 19 311 300

mamec@mamec.fi

www.mamec.fi

Återförsäljare Sverige
Pumpar och omrörare
Processpumpar
i Motala AB

www.ppab.se 

Muddringspump
Bohena AB 
www.muddra.se

Norge
Pumpar och omrörare
Sotra Maskin Produkter AS

www.sotra-maskin.no

Italien 
Omrörare
D-techpaper

www.d-techpaper.com

Indonesien
Omrörare
Pt.  Manggala  Jaya  Utama 

tel. +62-811-751367

USA
Muddringspump
Lake Weeders Digest

www.weedersdigest.com


