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OMRØRERE & MIXERE

01.

DYKKEDE OMRØRERE
TIL ALLE TANKTYPER
LJM har et komplet produktprogram i dykkede omrørere fra 1,5kW til 18,5kW
- alle udstyret med 2-bladede propeller for optimal ydelse
LJM´s dykkede kvalitetsomrørere er udstyret med
planetgear samt mekaniske akseltætninger og er
anvendelige til selv de største omrøreropgaver.
Fordele ved LJM’s dykkede omrørere
 Høj kvalitet og høj ydelse
 Unikt fuldsvejset propeldesign
 Kraftige støbte konstruktioner
 Lavt energiforbrug. Effektiv kraftoverføring

 Originale reservedele til fornuftige priser
 Lang levetid og lange serviceintervaller 		
giver lave driftsomkostninger
 Unik, selvrensende propeldesign med
høj virkningsgrad.
 Bygget på mere end 50 års erfaring
med gyllehåndtering
 Attraktive servicepriser på reservedele 		
med LJM serviceaftale

Den mest effektive
måde hvormed man
sikre en homogen
gylle, er med
en omrører

Model

Type

kW

Diameter propel mm.

RPM

Vægt kg.

OMDS S112 - 2S

Mixer

1,5 kW

380

750

82

OMDS S112 - 2S

Mixer

2,5 kW

440

750

85

OMPG S100 - 2S

Omrører

2,2 kW

550

268

141

OMPG S100 - 2S

Omrører

3,0 kW

540

350

145

OMPG S100 - 2S

Omrører

4,0 kW

550

350

150

OMPG S132 - 2S

Omrører

5,5 kW

600

350

235

OMPG S132 - 2S

Omrører

7,5 kW

640

350

245

OMPG R160 - 2S

Omrører

11,0 kW

800

268

325

OMPG R160 - 2S

Omrører

15,0 kW

850

268

340

OMPG R160 - 2S

Omrører

18,5 kW

870

291

355
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KANALOMRØRERE

02.

KANALOMRØRER
TYPE OMPG-K
Håndteringen af gyllen bliver langt enklere og hurtigere når omrørerne er
designet til opgaven
Lind Jensen har udviklet et stærkt sortiment af
gylleomrørere, beregnet til placering i gyllekanalerne, hvor daglig omrøring forhindrer udvikling af
gas og svømmelag. Gylleomrørerne er særdeles
velegnede til installering i både tværkanaler og
slalomsystem.
Gylleomrørerne monteres i en konsol, bygget i
kraftig, varmgalvaniseret plade og den daglige omrøring styres fuldautomatisk via et tidsur.

Lind Jensens kanal-gylleomrører type OMPG-K er
formentlig den kraftigste kanalomrører på markedet. Den er dimensioneret til gylle med højt tørstofindhold, er udstyret med planetgear og super
hydrodynamisk propel.
Beslag:
Alt håndteringsudstyr er udført i varmgalvaniseret
– eller rustfri, syrefast stål.

Gylleomrørerne er
særdeles velegnede
til installering i både
tværkanaler og
slalomsystem

Model

Type

kW

Diameter propel mm.

RPM

Vægt kg.

OMPG K132 - 2S

Kanalomrører

7,5 kW

650

268

270

OMPG K160 - 2S

Kanalomrører

11,0 kW

650

268

330

OMPG K160 - 2S

Kanalomrører

15,0 kW

650

268

330

OMPG K160 - 2S

Kanalomrører

18,5 kW

650

268

365
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LJM - LIND JENSEN

KVALITETEN
ER KERNEN I
ALLE VORES
PRODUKTER

Lind Jensen Agro har mere end 50 års erfaring i produktion og markedsføring af udmugnings- og gyllehåndteringsudstyr i højeste kvalitet. Vi arbejder
hver dag målrettet på at levere det rigtige produkt i den rigtige kvalitet og til
den rigtige pris til vores kunder i Danmark og resten af verden
Lind Jensen Agro er én af Danmarks førende
producenter af udmugningsanlæg og udstyr til
gyllehåndtering.
Agro produkterne har fra starten været kernen i
virksomhedens produktion, som også omfatter
udstyr til væskehåndtering indenfor spildevand og
biogas samt hydraulikcylindre til alle behov. Disse
produktlinjer produceres og markedsføres i hver
sin selvstændige afdeling og virksomheden beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på
afdelinger i Danmark, Kina og USA.
Produkterne til spildevand og biogas er udviklet
på baggrund af produkter til landbrugssektoren,
mens hydraulikafdelingen leverer de hydrauliske
cylindre, som indgår i vores udmugningsanlæg.
På den måde er der skabt sammenhæng i hele
sortimentet. Vi har selv hånd om hele processen
fra udvikling over produktion til levering og servicering og sikrer på den måde, at vi altid kan levere
produkter af meget høj kvalitet med lange serviceintervaller og lang levetid.

Lind Jensen er ISO 9001 certificeret og arbejder
løbende med Lean-principper, for at sikre et
cost-effective produktionsﬂow uden at give køb på
kvaliteten. Alle relevante medarbejdere uddannes
desuden i Six-Sigma, hvor målet er at opnå fejlfri
salg, produktion og levering.
Hos Lind Jensen ønsker vi at være en ﬂeksibel
leverandør, der leverer de rigtige produkter til den
rette pris og med kort leveringstid. Derfor er hurtig
og effektiv service - før, under og efter levering afgørende for os.
Mange års samarbejde med vores mange kunder i
Danmark og i udlandet bekræfter, at disse forretningsprincipper bliver værdsat af vores kunder. Så
ønsker du samarbejde med en leverandør med
mere end 50 års erfaring og know-how er Lind
Jensen Agro det rigtige valg. Før, under og efter
leveringen.

Lind Jensen Agro er én
af Danmarks førende
producenter af
udmugningsanlæg og udstyr til gyllehåndtering
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