
MOBILE
PUMPEVOGNE

MOBILE PUMPER TIL KRÆVENDE OPGAVER
Med DP og APV pumpevognene får du et jævnt og godt flow af gylle til SDS udlægger 
eller SRS bugseret nedfælder.

Pumpevognene kan også bruges til at fylde buffertanke i marken, eller til andre opgaver 
hvor store mængder gylle skal flyttes.

Med en rækkevidde på helt op til 4 km fjerner man ofte behovet for at flytte gyllen i store 
tankvogne. Dette sparer både tid og brændstof, og ikke mindst slipper man også for at 
færdes i trafikken med ildelugtende transporter. 

FJERNBETJENT OG OVERVÅGET
Pumpevognene er som standard udrustet med slange brudssikring. 
Lækage kontrol  med flow måler fåes som ekstra udstyr.
Som ekstra udstyr kan pumpevognen leveres med buffertank styring, som sikrer 
automatisk fyldning af buffertank.
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Overfladebeh.:

Indgår i tegning nr: Maskine: Stk. tegning/maskine:

Separable

Generel tolerance 
DS/ISO 2768 -1/2

d.081019

11427.18kg
Vægt:

1/ 11
Side:

1:20
Mål:

Revision:

Sam.tg. APV350 Tier V
Emne: Tegn. nr.:

Tegn. dato: Sign.:

Status:

Dato:Sign.:Beskrivelse:

A2

Design

2018-12-20

250182839.SLDASM

KKB

2019-06-26SRJ

Dimension:
Materiale:

Agrometer Pumpe Vogn

Container Pumpe

Distance Pumpevogn

Mellem Pumpevogn

APV

CP

DP

MP
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APV 350 er forsynet 
med en 278 HK John 
Deere motor og en 
4” Cornell 4NHTB 
støbejernspumpe. 

APV 350 er storebror til APV 250, og er 
forsynet med de samme gode funktioner 
- men med større kapacitet. En stærk 
og robust opbygning betyder at der kan 
pumpes flere kubikmeter mellem almindelige 
servicereparationer.

APV 350 er forsynet med en 278 HK John 
Deere motor og en 4” Cornell 4NHTB 
støbejernspumpe. Denne model har i årevis 
været brugt til netop gyllepumpning i både 
USA og Europa, og har fået et velfortjent ry 
som en særdeles kraftfuld og stærk pumpe, 
der garanterer høje ydelser.

Med APV 350 får du helt op til 350 m3 gylle i 
timen ved 12 bars tryk!

ENDNU STØRRE OG STÆRKEREBEHAGELIG FLYTNING
APV 250 pumpevognen har et indbygget 
rensesystem, som betyder at du ikke 
efterlader ”gyllepytter” i naturen, når du 
frakobler slangerne. Samtidig bliver det også 
både nemmere og mere behageligt at flytte 
rundt på slangerne.

Rensesystemet består af en 3.000 l vandtank 
under pumpevognen samt en kompressor. 
Inden slangerne frakobles, pumpes vandet 
igennem og skyller slangerne. Til sidst blæses 
en skumgummibold igennem systemet for at 
sikre at slanger og rør er helt rene.
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Har du ind i mellem behov for at pumpe fra lukkede beholdere som fx biogastanke, kan 
APV 350 som ekstraudstyr leveres med vakuumansugning. Vakuumansugningen fjerner evt. 
luftspærre i sugeledningen, og gør det muligt at bruge pumpevognen de steder, hvor man 

ikke kan få ansugningspumpen direkte ned i gyllen.

Der kan med tiden opstå små utætheder pga. rifter 
i fødeslangerne, som er så små at de ikke registreres 

af systemet. 
Med lækagekontrollen kan du kontrollere at din 
fødeledning er helt tæt. To flowmålere i hver sin 

ende af systemet sammenligner løbende den 
pumpede og den udbragte gyllemængde, og kan 
indstilles til at afbryde pumpningen ved en valgfri 

afvigelse.

Når du skal pumpe længere end 4 km, kan du bruge 
en MP mellempumpe. Mellempumpen forøger din 

pumpedistance med op til yderligere 4 km (afhængig 
af forhold). MP pumpevognen er baseret på DP 250, 
men leveres uden sugekran, returløbsfunktion m.m.

Fjernbetjeningen er integreret med 
hovedpumpevognen, og styres automatisk fra 

udlæggeren.

KONTROLLÉR SLANGER OG RØR 
MED EKSTRA LÆKAGEKONTROL

STORE AFSTANDE ER INTET 
PROBLEM

VAKUUMANSUGNING TIL PUMPNING FRA 
LUKKEDE BEHOLDERE
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MOBIL BUFFERTANK MED PUMPEVOGN
CP250 er en kombineret buffertank og pumpevogn, som gør det nemmere og hurtigere 
at lave systemopstillinger hvor der kræves buffertank.

Man kan nøjes med én transportkørsel i stedet for at buffertank og pumpevogn skal 
transporteres hver for sig, og man slipper også for at skulle placere pumpevognen 
nøjagtigt i forhold til buffertanken. Som option kan CP250 også bruges som 
mellempumpe, uden at buffertanken kommer i brug.

60m3

250m3/time
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