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STEMPELPUMPE

 Individuel styring af ventiler og hovedstempel

 Visuelt farvedisplay med touchskærm 

 Fuldautomatisk styring af ventiler 

 Detektering af fremmedlegemer

 Antiblokerings cyklus

 Minimalt slidt på grund af de langsomme bevægelser

 Meget lavt strømforbrug ift. centrifugalpumper

	 Pumper	gyllen	effektivt	over	lange	distancer

 Den ideelle løsning til at pumpe tyk gyllemasse

 Mulighed for 3G-modul

 Pumpeafstand på over 1000m.

 Omrører og niveaukontrol kan tilkobles styringen til 
 stempelpumpen og derved selv starte og stoppe pumpe 
 og omrører ved bestemte tidspunkter og tankniveauer

 Egenproducerede hydrauliske cylindre installeret 
 i stempelpumpen

 50 års erfaring med produktion af hydrauliske cylindre

LJM’s stempelpumpe er velegnet til stalde hvor gyllen skal pumpes 
effektivt	over	længere	distancer

RPS TRÆKSTATIONER

Den ideelle 
løsning til 
at pumpe 

tyk gyllemasse 
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PUMPER GYLLEN 
EFFEKTIVT OVER  
LANGE DISTANCER
Vi oplever at pumpeledninger til gylle bliver længere og det 
stiller selvfølgelig større krav til dimensionering og til det 
fysiske udstyr 

Derfor har vi hos LJM et specialudviklet program der kan beregne gylleledninger, så 
du er sikker på at dit system ikke er underdimensioneret. 

Landmand	Poul	Sørensen	bruger	flis	i	sengebåsene	og	havde	en	stor	udfordring	
med at den tykke gylle skulle pumpes 900 m. fra gård til gylletank.

Denne udfording blev løst ved at udskifte 2 x 18 kW centrifugalpumper med én 
stempelpumpe fra LJM. Den løser hans udfording og bruger ikke nær så meget 
strøm. Poul har oplevet en stor økonomisk bespaelse og vurdere at tilbagebetalings-
tiden er helt nede på 2 år.

Jeg vil tro at 
tilbagebetalingstiden 
er helt nede på 2-3 år. 
Det er foruden det vi 
sparer på strømmen.

Landmand Poul Sørensen - Fjerritslev
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Stempelpumpe 5,5 10,4 3122 789 1675 1135 Ø450 Ø182 30 5,5 22 360
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416 kg

A

B

D

FE

C

Spænding 400V

I - A 10,4 / 14,4

Pumpesvøb AISI 316

Hydrauliktryk Op til 160 bar

Stempeldiameter/cylinder Ø450 mm. / Ø100 mm.

Slaglængde 1135mm

Ventilhus Galvaniseret S235

Ventilspade HARDOX®

Stempelpumpe 7,5 14,4 3135 600 1675 1135 Ø450 Ø182 30 8,0 22 360



Ved sugeprocessen er indløbsventilen åben, ud-
løbsventilen lukket og stemplet er i bund. Stemp-
let trækkes tilbage og der dannes et undertryk i 
stempelpumpen og gylle suges ind.

Når stemplet er i top og pumpen er fuld, skifter de 
2 hydrauliske ventiler, således at indløbsventilen 
er lukket og udløbsventilen er åbnet. Derefter tryk-
kes stemplet nedad, hvorved et overtryk opbygges 
og gyllen presses ud af pumpen og videre ud i 
gylletanken.

Herefter skifter de 2 ventiler tilbage igen og suge-
processen kan gentages på ny.
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Lavt strømforbrug 
sammenlignet 

med traditionelle 
pumper

SYSTEMET I DRIFT



LJM - LIND JENSEN

KVALITETEN 
ER KERNEN I 
ALLE VORES 
PRODUKTER



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 be-
skæftiger 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 servi-
cering og sikrer på den måde, at vi altid kan levere 
produkter af meget høj kvalitet med lange ser-
viceintervaller og lang levetid.

Lind	Jensen	er	ISO	9001	certifi	ceret	og	arbejder	
løbende med Lean-principper, for at sikre et 
cost-eff	ective	produktionsfl	ow	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	fl	eksibel	
leverandør, der leverer de rigtige produkter til den 
rette pris og med kort leveringstid. Derfor er hurtig 
og	eff	ektiv	service	-	før,	under	og	efter	levering	-	
afgørende for os.

Mange års samarbejde med vores mange kunder i 
Danmark og i udlandet bekræfter, at disse forret-
ningsprincipper 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 har mere end 50 års erfaring i produktion og markedsfø-
ring 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 ud-
styr til gyllehåndtering
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