
 
AFVANDING, DRÆN 

OG MINIVÅDOMRÅDER 
 

 

 
 
 
       
 
       
 

PUMPELØSNINGER TIL LANDBRUGET OG ENTREPRENØRER 
 

 

 

PROPELPUMPER 



Hjertet i minivådområder,  
afvanding og dræn 
 
Successen i moderne afvanding, dræn og minivådområder 
afhænger af, at vandet ledes væk eller igennem systemet med det 
rigtige flow og den optimale mængde. Og her er pumper hjertet i 
processen. 

 
 
      
  

Vi sigter efter at supportere landmænd, landbrugs-
konsulenter og entreprenører med at rådgive, udvikle 
og producere de mest energioptimale og robuste 
pumpeløsninger til dræning, afvanding og 
minivådområder. 
 
 
Vi bidrager til projekter ved at møde kunder og 
interessenter så tidligt som muligt i planlægnings-
processen, så vi kan imødekomme deres behov med 
den korrekte dimensionering af pumpeløsninger. 
 
 
Vi er specialiserede indenfor pumpeløsninger til 
afvanding, dræn og minivådområder. Vi har en lang 
erfaring med dimensionering og udvikling af højt 
effektive pumper til at løfte og flytte vand. Vores 
pumpeløsninger er anerkendte og driftssikre. 
 

 

 

Driftssikre 
pumpeløsninger 

 

 



Propelpumper til afvanding,  
dræn og minivådområder 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Propelpumperne fra Veneroni er specialudviklede pumper af høj 
kvalitet, som er bygget til at kunne løfte store vandmængder ved 
lav og medium løftehøjde med maksimal effektivitet. 
Propelpumper anvendes i stationære anlæg, f.eks. i mini-
vådområder, hvor vandet skal løftes op for derefter at løbe 
igennem de forskellige sedimentbassiner og vådområder. 
 
Fordelene ved propelpumperne er deres evne til at løfte store 
vandmængder med lille effektbehov, deres holdbarhed og 
robusthed. 

 
 

EVN propelpumpe 
Afgangsrør over montageplade 

EVS propelpumpe 
Afgangsrør under montageplade 

• Tilgængelig i både 1, 2 og 3-trin 

• Op til 2.700 liter pr. sekund 

• Motor max 150 kW 

• Vandløft max. 18 meter 

• Udløbsrør fra 150 til 900 mm 

• Dræn over eller under udløb 

• Justerbare propeller 

• Tilgængelig både som vertikal og 

horisontal løsning 

• Tilgængelig i forskellige materialer 

• Tilgængelig med afgangsrør over 

og under montageplade 

• Høj effektivitet ved lavt forbrug 

• Mest effektive pumpe til at løfte 

store vandmængder 

 



Pumpevalgs-diagram 
 
Nedenstående pumpevalgs-diagram for indledningsvist valg af 
pumpe baseret på flow og løftehøjde. På baggrund af individuelle 
forhold hjælper KW Pumper med valg af den bedst egnede 
pumpestørrelse i tæt samarbejde med vores kunde. 

 
Mosaik-diagram for 1-, 2- og 3-trins pumper. 

 

 

MOSAIC DIAGRAM TO ONE, TWO, THREE STADIUMS
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KW Pumper – del af Wünsche A/S 
Kirke Værløsevej 26A · 3500 Værløse 
T +45 4818 4098 · M +45 2327 3424 
kontakt@kwpumper.dk · kwpumper.dk  


