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Ös- & Fyllningspump – PUMPALÄTT 

Tömnings-/fyllningsmaskin för storkök, industrikök eller annan industri för 
tömning av kärl eller grytor. 

Ett ergonomiskt verktyg för att avlasta manuellt arbete. Maskinen kan       
utrustas med portioneringsfunktion som innebär att man kan förinställa en 
volym för noggrann fyllning i t.ex. kantiner eller bläck.  

TEKNISKA DATA ÖS- & FYLLNINGSPUMP PUMPALÄTT 

 

Tillverkad i Sverige. 

1-fas, 1,1kW,220V,50Hz, 10A säkring, normalt jordat eluttag.            

(Behöver vid användning av vissa utloppsmunstycken även tryckluft) 

Frekvensreglerat varvtal på pump helt steglöst via enkel rattreglering, frekvensstyrningen matas 

med 1-fas, 220V, 50Hz via färdigt eluttag på maskinen, (styrningen ger dock 3-fas, 220V, internt 

till elmotorn) 

Ca 0-80 l/min kontinuerlig pumpkapacitet  

Styrskåpet  innehåller nödstopp, till/från, startknapp, samt omkopplare för fram/back och       

manuell eller automatisk körning (t.ex. vid disk).             

Finns även extra doseringsautomatik för dosering av förinställd volym. 

CE-godkänd. 

Art 65000 

Maskinerna är byggda helt i rostfritt stål med en självsugande livsmedelspump i rostfritt syrafast stål. Pumphjulen 
är i syrafast stål med stora utrymmen för skonsam hantering av de pumpade produkterna. Pumphus och övriga 
vätskeberörda delar av syrafast stål. Tack vare de stora utrymmena i pumpen kan även produkter med bitar i, 
hanteras utan att förstöras, produktexempel: soppor, bruna bönor, stuvningar, stuvade makaroner, potatismos, 
köttfärssås, korv/biff stroganoff, potatissallader, skagenröra, m.m. 

Pumpens sugförmåga är även mycket god varför snabb och säker uppsugning från kokgryta eller behållare sker 
smidigt. Tack vare helt rostfria pumphjul är service, rengöring och underhåll minimalt.  
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Som tillval finns svängarm med balansblock för bästa arbetsergonomi vilket underlättar hanteringen av slangen.  

Löwenströmska Lasarettet, Upplands Väsby Sodexo, Gävle 


