
Robuste gjødselpumper 
med høy kapasitet



Skråpumpe, lavbygd 
for kjellere under bakkenivå

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
Lengde:  4,45 m
Vekt:  475 kg
Lastekapasitet:  Ca. 6.000 - 10.000 l/min.
Lasterørdimensjon:  5”
Anbefalt traktorstr.:  Fra ca. 35 kW (45 Hk)

Skråpumpe for gjødseltank 
1,80 m høyde og 4 m dybde

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
Lengde: 4,45 m
Vekt: Ca. 475 kg
Lastekapasitet: Ca. 6000 - 10.000 l/min.
Lasterørdimensjon: 5”
Anbefalt traktorstr.: Fra ca. 35 kW (45 Hk)

Skråpumpe for 
montering over port

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
Lengde:  4,45 m
Vekt:  475 kg
Lastekapasitet: Ca. 6.000 - 10.000 l/min.
Lasterørdimensjon:  5”
Anbefalt traktorstr.:  Fra ca. 35 kW (45 Hk)

Type T-2

Type T-2L

Type T-2VV

•  Støtteben med regulerbar høydestilling
•  Vinkelgear av internasjonalt anerkjent fabrikat
•  Kraftoverføringsaksel m/bruddsikring
• Vidvinkel leveres som ekstrautstyr
•  Utligger lasterør, lengde 3 meter, 
 (4 og 5 meters lengde kan leveres som ekstrautstyr)
• Triangel – hurtigkobling er standard



For vertikal montering 
(loddpumpe)
NB! Leveres uten triangel/HMV

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
Dybde: Fra 2,7 m til 4, 8 m
Vekt: 410 kg (gjelder VT-2-32)
Lastekapasitet:  Ca. 6.000 -10.000 l/min.
Lasterørdimensjon: 5”
Anbefalt traktorstr.: Fra ca. 35 kW (45 Hk)

Ekstra utstyr for T-2 KOMBI 
og T-2VV
5 meter lasterør utligger, dim 6”
svingstamme – lett å svinge, 
kan laste på begge sider.

For kombinert bruk, 
skrå- og loddpumpe

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
Dybde:  Inntil 4.2 m
Vekt:  560 kg
Lastekapasitet:  Ca. 6.000 - 10.000 l/min.
Lasterørdimensjon:  5”
Anbefalt traktorstr.:  Fra ca. 35 kW (45 Hk)

T-2 kombi

Type VT-2

Sidemontert lastestativ

Hydraulisk regulering 
av hev og senk 
på lasterøret.

Trådløs fjernstyring 
av sidemontert 
lastestativ for lasting 
og omrøring 

•  Sentrifugalpumpe med høy virkningsgrad
•  Spesiallaget skruemater
• 360o kontinuerlig vridbar rørestuss montert
 direkte på pumpehus gir effektiv omrøring
•  Smørefritt spesiallager med lang levetid
• Ventil for omsjalting under fullt trykk
• Varmgalvalisert
Byggemål på pumpehus:
Bredde:  630 mm – Høyde:  700 mm

Doseringspumpe for planteolje kan leveres som 
ekstra opsjon til fjernstyringen.
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www.jaerbu.no

Vi forbeholder oss retten til konstruksjonsendring uten forhåndsvarsel.

Produsent:

Vi har siden 1938 levert kvalitetsvarer til det norske landbruk...og det akter 

vi  å fortsette med.  De senere årene har vi også levert spesialprodukter 

til norske og utenlandske industribedrifter.  Dette gir oss større kompetanse 

og bedre mulighet til å videreutvikle begge produktgrupper.

 Jærbu gjødselpumper er robuste, fleksible og meget brukervennlige.  

En slank og kompakt konstruksjon  gjør pumpen enkel å plassere, lett å komme 

til med – og er meget enkel med hensyn til vedlikehold. Dette kombinert med 

rimelige reservedeler betyr lave vedlikeholdsutgifter i fremtiden.

Vår egenutviklede serie av gjødselpumper så dagens lys på midten av 80-tallet.

Målet var å lage en pumpe med solid konstruksjon, god fleksibilitet, enkel 
vedlikehold og lang levetid. Det ble en suksess som ikke ser ut til å snu 

med det første.

Vi selger direkte til forbruker, noe som sparer fordyrene mellomledd og 
gjør Jærbu- pumpene svært konkurransedyktige i pris. Vi er en av landets 

største leverandør av gjødselpumper.
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