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Pumpen der aldrig giver op
Perfektioneret siden 1950

Landia chopperpumper
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Landia chopperpumper
DET UNIKKE KONCEPT!

Landia chopperpumper med det unikke udvendige knivsystem 
er designet til at pumpe vanskelige væsker og væsker med højt 
tørstofindhold.

Knivsystemet er adskilt fra pumpehus og pumpehjul. Derved 
sikres det, at pumpen og det efterfølgende rørsystem ikke 
tilstopper, idet neddelingen finder sted inden væsken kommer 
ind i pumpehuset. Knivsystemets design betyder, at slid på 
pumpehus, pumpehjul og tætningssystem reduceres væsentligt.

Det åbne design på pumpehjulet gør samtidigt  en Landia 
chopperpumpe ideel til pumpning af tyktflydende væsker. Såfremt 
væsken er slidende, kan pumperne fås med hærdede pumpedele, 
hvilket vil forlænge levetiden betydeligt sammenlignet med 
standardmaterialer.

De fleste Landia chopperpumper er også tilgængelige i AISI 316 
rustfrit stål for korrosive væsker.

Landia chopperpumper anvendes bl.a. i spildevandssektoren, på 
biogasanlæg og i fødevareindustrien. Mulighederne er utallige og 
ofte tager en Landia chopperpumpe over, hvor andre pumper må 
give op. 
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Landia chopperpumper
- anbefalet af tilfredse kunder

Tusindvis af Landia chopperpumper er i drift i ind- og udland, blandt andet i:

Disse og mange andre opgaver løses med Landias unikke chopperpumper.

 Spildevand indeholdende madrester, 
papir, fedt og grøntsager

 Slagterispildevand med knogler, 
indvolde, fjer, hår og fedt

 Slam, organiske biprodukter, gylle og 
strå i biogasanlæg

 Spildolie fra bl.a. autoværksteder
 Fisk og fiskeriaffald
 Papirpulp og papiraffald
 Kølevand indeholdende faste partikler

Biogasanlæg, forbehandling

En effektiv forbehandling af biomassen er en 
forudsætning for et effektivt og højtydende 
biogasanlæg. Landias chopperpumper med det 
unikke knivsystem er det indlysende valg, når 
biomasser med højt tørstofindhold skal neddeles 
og pumpes.

På et biogasanlæg i Frankrig 
modtager man forskellige 
former for brød, som ikke 
kan sælges. Brødet tippes i 
en tank, hvor en langakslet 
Landia MPG-I pumpe omrører 
og neddeler tankindholdet til 
en flydende, homogen masse, 
som er ideel for udrådning i 
reaktortanken.

Urenset spildevand

Landia chopperpumper har ofte vist sig at være 
en fremragende løsning, når det gælder urenset 
spildevand indeholdende trævler, vådservietter, 
fedtklumper og andet.

Pumpen på fotoet er i drift på en pumpestation 
på et messe- og konferencecenter i 
San Francisco, USA. De eksisterende 
spildevandspumper havde konstant problemer 
med tilstopning blandt 
andet på grund af 
gummihandsker. 
Efter udskiftningen 
til Landia 
chopperpumper er 
dette tidsrøvende 
problem nu 
ikke længere 
eksisterende. 
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 Fisk bliver til fiskeensilage

At værne om og beskytte miljøet står højt på agendaen i de 
fleste lande. Det medfører behov for udstyr og løsninger til 
at tage hånd om alle former for affald – blandt andet i form 
af biprodukter fra fødevareproduktion.

Landiapumpen indgår som en integreret del af et Landia 
BioChop system til forarbejdning af biprodukter fra en 
fiskeproduktion. Den del af fisken som er tilovers efter 
at fisken er slagtet, bliver omdannet til en flydende 
fiskeensilage.

Ved tilsætning af syre til tanken i kombination med den 
vedvarende neddeling af Landia chopperpumpen bliver 
fiskedelene til flydende ensilage, som nu kan lagres i lange 
perioder, uden at det går ud over holdbarheden. Ensilagen 
kan senere anvendes som tilsætning til blandt andet 
svinefoder i form af proteiner.

Pumpen i dette system er en Landia chopperpumpe 
produceret i syrefast stål – dette er en nødvendighed i et 
aggressivt miljø.

Hvad øjet ikke ser…

Når folk skyller andet end afføring og toiletpapir 
ud i toilettet, har det ofte vidtrækkende 
konsekvenser. Spildevandspumper tilstopper og 
skal manuelt rengøres – dette koster tid og mange 
penge. Sammen med fedt fra madlavning er det 
især vådservietter, der skaber problemer.

Som et eksempel har Landia leveret to 
chopperpumper til en kunde i Grønland. De to 
Landia chopperpumper har løst et problem, 
hvor eksisterende dykpumper stoppede til med 
jævne mellemrum – som følge af urenheder, der i 
princippet ikke hører hjemme i spildevand.

Knivsystemet på de to Landia chopperpumper 
sikrer, at større partikler og klumper slåes i stykker 
og kan pumpes videre til renseanlægget, hvor det 
efterfølgende separeres fra.

Pumpning af 
mejerispildevand

Mejerispildevand har til tider en meget 
svingende pH-værdi som følge af brugen 
af kraftige rengøringsmidler. Pumpning af 
mejerispildevand stiller derfor store krav til 
materialevalg på pumper. 

Hos et dansk mejeri anvendes Landias 
rustfrie chopperpumper til bortpumpning af 
spildevandet. Udover at være modstandsdygtige 
over for det aggressive spildevand sikrer 
pumpernes knivsystem også, at urenheder 
såsom papir ikke fører til problemer.
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Et komplet pumpeprogram
Landia chopperpumper findes i et stort antal typer og modeller i støbejern eller rustfrit stål og kan 
tilpasses de fleste pumpesystemer.

Pumpernes mange fordele sikrer en optimal funktion. 

Vi leverer pumperne med:

 Åbent pumpehjulsdesign
 Motorer fra 0,55 til 37 kW og også i eksplosionssikret udførelse
 Enkelt eller udvidet knivsystem
 Hærdede pumpedele for slidende væsker
	Pumpehus og pumpehjul i overfladebehandlet støbejern eller i syrefast stål
 Tilpasning til eksisterende installationer
 Omfattende tilbehørsprogram for bl.a. kombineret pumpning og opblanding

Pumpe med 
snegleaksel 
og udvidet 
knivsystem.

Langakslet chopperpumpe
Model MPG-I

Særdeles robust pumpe med væskesmurte lejer. 
Minimum af vedligehold. Særligt egnet til kombineret 
pumpning og effektiv opblanding. Størrelser: 4”, 5” og 6”.

Ydelsesdata

H
 m

0 100 200 300 400 500
Q m3/h
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Dykpumpe
Model DG-I / DGR-I rustfri

Foruden den komplette dykpumpeopstilling 
med koblingsflange for lodret montering 
kan vi også levere pumper til vandret 
montering eller med en adapter til 
eksisterende installationer.

Ydelsesdata

0 100 200 300 400 500
Q m3/h

H
 m

Chopperpumpe for 
tøropstilling
Model MPTK-I / MPTKR-I rustfri

Denne pumpe monteres i nye eller 
eksisterende installationer.
Vandret eller lodret montage.

Ydelsesdata

0 100 200 300 400 500
Q m3/h
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 m
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Landia a/s
D E N M A R K

ISO9001
C E R T I F I E D

Landia blev grundlagt i 1933 og er i dag en af verdens førende producenter af chopperpumper, 
propelomrørere, beluftningssystemer og avancerede procesanlæg samt kundetilpassede 
løsninger og systemer til behandling af væsker med højt tørstofindhold, flydende biomasse og 
andre organiske biprodukter.

Landias produkter benyttes til krævende opgaver i rensningsanlæg, biogasanlæg, 
fødevareindustrien, procesindustrien og i landbruget.

Landia har produktion og hovedkontor i Danmark, datterselskaber i England, Tyskland, USA og 
Kina, samt et omfattende netværk af professionelle forhandlere i hele verden. 

Forhandler:

Landia A/S  .  Industrivej 2  .  DK-6940 Lem St.  .  tel +45 97 34 12 44  .  www.landia.dk
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