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AGM 
rotationspumper
Standard • Extreme Duty



En sikker løsning til 
dine pumpeopgaver

AGM rotationspumpen er en dansk fremstillet pumpe, der giver dig 
en lang række unikke fordele - også når der skal pumpes vanskelige 
medier under barske forhold.

• Tørtopstillet - bedre arbejdsmiljø
• Kompakt opbygning - fleksibel indretning
• Hurtig service - lavere omkostninger
• Kraftigere komponenter - sikker drift

AGM pumpen leveres i standard udgaven i tre forskellige størrelser, 
med ydelser op til 80 m3 pr. time.

Til særligt krævende pumpeopgaver findes AGM pumpen med 
Extreme Duty kolber og aksler, med ydelser op til 130 m3 pr. time.



Pumper alt 
det vanskelige
Du kan bruge AGM pumpen til at løse mange forskellige pumpeopgaver 
med urene og tyktflydende medier, som traditionelt giver problemer.

AGM pumpen er løbende blevet udviklet gennem mere end 20 år, og 
bruges i dag til at pumpe blandt andet

• Urenset spildevand
• Melasse og fedt
• Afvandet slam
• Slagteriaffald og blod
• Dyrefoder
• Maling, lim og lakaffald
• Og meget mere

Skånsomt pumpeprincip 
AGM pumperne er særligt velegnet til tyktflydende væsker 
med et højt tørstofindhold.

Pumperne arbejder efter det
såkaldte fortrængningsprincip:
To gummibelagte kolber drejer i hver sin
retning inde i det lukkede pumpehus, og
tvinger på skånsom vis derved væsken igennem pumpen.

Pumpen har fri passage for urenheder op til 38 mm, og tåler 
tørløb op til 15 minutter.



Hurtig og nem service 
betyder korte driftsstop
AGM pumpernes konstruktion garderer dig mod 
længerevarende driftsstop.

Pumperne kan serviceres med almindeligt 
håndværktøj, uden at blive fjernet fra 
pumpeledningen.

Alene ved afmontering af 8 unbracobolte er der 
fri adgang til at skifte samtlige sliddele i løbet af få 
minutter.

Behageligt arbejdsmiljø med 
selvansugende AGM pumper
Når du bruger AGM pumper, får du et godt og rent 
arbejdsmiljø omkring pumpeinstallationen. 

• Let service
• Ingen bundventil eller vakuumsystem
• Mere fleksibel installation
• Mere driftsikker
• Selvansugende op til 8 m lodret



Også til barske forhold
AGM pumperne fungerer selv under de mest 
vanskelige forhold.

Pumperne består af et minimum af komponenter 
og samlinger. Det gør den nem at holde tæt for olie, 
slam og støv.

Individuelle løsninger
AGM rotationspumper kan installeres og drives på 
mange forskellige måder, og anvendes både som 
stationære og mobile pumper.

Vi skræddersyer løsningen efter dit behov.



AGM 190/2 AGM 380/4AGM 95/1 AGM 190/1 ED AGM 380/2 ED
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AGM standard
• Velgennemprøvet
• 3 størrelser - samme reservedele
• Enkel opbygning
• DIN-flange for let installation
• Små indbygningsmål

AGM 95/1:
Max. flow 28 m3/time
Max. tryk 10 bar
DN 80 flange

AGM 190/2:
Max. flow 60 m3/time
Max. tryk 8 bar
DN 100 flange

AGM 380/4:
Max. flow 120 m3/time
Max. tryk 6 bar
DN 150 flange

AGM Extreme Duty
• Ny endnu kraftigere model til vanskelige opgaver
• 2 størrelser - samme reservedele
• Deler de fleste reservedele med standard version
• DIN-flange for let installation
• Små indbygningsmål
• Skråtskårne kolber for lavere pulsation
• 17-splinet aksel giver større stabilitet

AGM 190/1 ED:
Max. flow 60 m3/time
Max. tryk 10 bar
DN 100 flange

AGM 380/2: ED
Max. flow 120 m3/time
Max. tryk 8 bar
DN 150 flange
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Optimal driftsområde AGM 95/1 - 190/2 - 380/4 Optimal driftsområde AGM 190/1 ED - 380/2 ED
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Konstrueret til lang 
levetid, sikker drift og
lave omkostninger
Der er ikke gået på kompromis i udviklingen af AGM 
pumpen.

Samtidig med at materialevalget gør det muligt at løse 
krævende pumpeopgaver, så er pumpen også designet 
på en måde så du sparer penge på vedligehold.

Fordi de fleste sliddele er ens i de forskellige pumper, 
behøver du ikke lagerføre komplette reservedelssæt til 
alle dine pumper, når du har flere installeret.

Dobbelt lejring
Pumpens levetid forlænges, fordi pumpen altid 
arbejder roligt og stabilt, også ved højt tryk eller 
urenheder i pumpemediet.
Det skyldes at akslerne er lejeophængt i begge 
sider, hvilket betyder de altid ligger stabilt.

Oliebadssmurt akseltætning
Lejer og oliebad holdes altid rene, også 
ved meget urene væsker, takket være den 
oliebadssmurte glideringstætning.

Standard NBR kolber
Selv ved lave omdrejninger sikrer de tre-
vingede kolber en god sugeevne. Samtidig er 
virkningsgraden øget, fordi en skrabekant på 
toppen nedsætter friktionen mellem kolber og 
slidforinger. O-ringe mellem kolberne sikrer at 
akslen holdes fri for urenheder.

Tørløbssikring
En sensor afbryder pumpen og sikrer at den ikke bliver 
beskadiget ved eventuel tørkørsel.

Extreme Duty kolber
Sikrer jævnt flow ved høj ydelse. De skråt 
skårede kolber er specialdesignede til at 
forhindre pulsation ved høj ydelse. Ligeledes 
sikrer de 17 splinede aksler og kolber en 
længere levetid ved kraftig belastning, da 
kraften fordeles over et større areal.

Slidforinger
Pumpens levetid forlænges, og reservedels 
udgifter reduceres takket være udskiftelige 
slidforinger.
Slidforingerne absorberer stød og belastninger 
fra partikler i væsken, og forhindrer dermed 
slitage på pumpehus med mere.

Slidforinger og bolte i 
hårdforchromet stål
Til særligt slidende medier kan slidforinger leveres i 
hårdforchromet stål.

Optioner

Standard kolber i viton
Til brug ved agressive og/eller varme væsker kan pumpen 
forsynes med viton kolber, der er varmebestandige op til 
max. 120º C.

Slidforinger og bolte i rustfrit stål
Ved pumpning af aggressive væsker kan slidforinger og 
bolte leveres i rustfrit stål AISI 316.



- pumper til alle formål


