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Traktori- ja sähkömoottorikäyttöiset lietepumput lietesäiliöiden sekoitukseen ja tyhjennykseen 
 Lietepumput

Odin-pumppuja voidaan käyttää joustavasti ja 
käsittely on helppoa. Erittäin käyttäjäystäväl-
liset pumput silppuavat ja sekoittavat lietteen 
tehokkaasti tasaiseksi massaksi. Se helpot-
taa siirtoa säiliöstä levitysvaunuun ja edelleen 
peltoon. 
Kaikissa Odin -pumpuissa on kolme kierteen 
muotoon asennettua siipeä. Yhdessä leik-
kaavan pohjakehän kanssa ne silppuavat 
olki- ja rehujätteet. TP270 ja TP360 -malleissa 
silppuaminen tapahtuu 1200 kertaa minuu-
tissa. ESP-mallien pumppujen vastaava luku 
on 1300-1400 silppuamista/minuutti. Myös 
pääputki ja sekoituslaitteisto, jonka sisämitta 
on Ø125 mm (5”-putki), toimivat yhteisenä 
nimittäjänä sekä Odinin traktori- että säh-
kömoottorikäyttöisissä pumpuissa. Pumput 
ovat helposti huollettavissa. Kuumasinkityssä 
pumppupesässä olevan ainutlaatuisen kumi-
laakerin ja pumpun rungon voitelu tapahtuu 
lietteen avulla ja se pidentää käyttöikää. Kumi-
laakerin vaihto on helppo tehdä eikä vaadi 
erikoistyökaluja. Odin lietepumppuja on saata-
vissa erimallisina erilaisiin tarpeisiin. Tukeva ja 
kestävä pohjaosa on kuitenkin sama kaikissa 
malleissa ja se on kaikkien Odin-pumppujen 
yhteinen nimittäjä.

TP 270 -traktorikäyttöinen lietepumppu

TP 270 on erittäin käyttäjäystävällinen lie-
tepumppu ja siinä olevaa sekoitussuutinta 
säädetään helposti sekä korkeus- (80°) että 
sivu- (280°) suunnassa seisontatasolta hel-
posti käytettävällä kampisäädöllä. Traktorin 
nostolaitekiinnityksellä varustetussa TP 270 
-mallissa on suojaseisontataso säiliön reunalla 
tapahtuvaan turvalliseen työskentelyyn.

TP 360 -traktorikäyttöinen lietepumppu

Jos käytössä on lietekuilu tai keräilysäiliö, 
johon pumppu on nostettava korkeamman 
reunan ylitse, on TP 360 sopiva vaihtoehto.  
Pumpussa on työtä helpottava, hydraulisesti 
säädettävä käyttökulma.  

ESP-sähkökäyttöinen lietepumppu

ESP-pumput on tarkoitettu lietteen sekoi-
tukseen ja pumppaukseen erilaisissa olosuh-
teissa, kuten sekoittamiseen pumppauska-
ivossa, pumppauskaivon tyhjentämiseen 
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pumppuputken kautta pääsäiliöön sekä 
levitysvaunun täyttämiseen.

ESP-pumppuja on myös saatavissa eri sy-
vyyksille. 1,6 metristä 4,0 metriin kolmella 
moottorivaihtoehdolla, 11 kW, 15 kW ja 18,5 
kW. Pumppu on tarkoitettu erittäin monipuoli-
seen käyttöön.

Suoravetoisen, ristikkonivelellä varustettu 
sähkökäyttöisen pumpun käynti on värinätön 
ja hiljainen, mikä lisää käyttäjäystävällisyyttä.  
Se on lisäksi helppo säätää parhaan mahdol-
lisen silppuamistehon saavuttamiseksi. 
Tarkoitukseen sovitettu pumppupesä on 
suunniteltu niin, että pumppu mahtuu pienen 
kansiaukon kautta mutta pumpun teho on silti 
suuri. Pohjalevyssä on pikaliitin, jonka ansi-
osta vieraat esineet voidaan nopeasti irrottaa.  
Pohjalevy on helppo irrottaa vielä useiden 
käyttövuosien jälkeen. 

Virtaus voidaan sekoitettaessa ja pumpat-
taessa helposti sovittaa, sillä pumpussa on 
sulkuventtiilit. ESP varustettuna putkiristikkor-
ungolla, maaputkea varten, on helppo liittää 
pumppuputkeen ilman ylimääräisiä venttiileitä 
ja on saatavana valinnaisvarusteena.  

Pumppu voidaan asentaa eri tavoin erilaisten 
runkorakenteiden avulla. Kun käytössä on ka-
tettu pumppauskaivo, voidaan käyttää kiinteän 
asennuksen putkiristikkorunkoa joka on hyvä 
jos käytössä on ainoastaan yksi pumppauska-
ivo. Kuljetuskahvalla varustettu etunostorunko 
etukuormainhaarukoilla nostamista varten on 
hyvä vaihtoehto kun kaivoja on useampia. 
Jos pumppu on sijoitettu katon alle, on pa-
ras asennustapa käyttää reunakiinnityksellä 
varustettua runkoa etukuormainhaarukalla 
käytettävällä kuljetuskahvalla. Pumppuputken 
liitäntäjärjestelmä on hyvä ratkaisu suoralii-
tokseen maan alla. 

Korroosiolta suojattu
Pitkä käyttöikä
Alhaiset huoltokustannukset
Vähäisempi värinä, alhaisempi me-
lutaso ja parempi käyttömukavuus.

ESP maaputkiliitoksella  ESP vakio

 Siipipyörä supistuksella

 Sulkuventtiili Bauer-liitoksella



 ESP  pituus mm
L 1 2 3 4

A 2910* 3540 4140 4740

B 1600-2190* 2200-2790 2800-3390 3400-4000

C 1230 1230 1830 1830

Pump-
putyyppi

 Teho 3 m 
nostokor-
keudella

Aukon minimikoko
säiliössä

cm
ESP 11/11 kW 3500* 60×80***

ESP 15/15kW 4000* 60×80***

ESP 19/18.5 kW 4800* 60×80***

TP360 VS 6500* 80×120

TP270 9000* 80×120

Varastosäiliön syvyys ja koko
halk. 6-
10 m

halk. 10-15 m halk. 15-20 m halk. 20-25 m halk. 25-30 m

3 m 4 m 3 m 4 m 3 m 4 m 3 m 4 m 3 m 4 m
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Tekniset tiedot 

++ = suositus  + =  hyväksyttävä toiminto  -  = ei suositella
* Veden pumppausteho
*** Väh. 75×80 cm maaputkelle

* Ei koske ESP maajohtoon 
L= Runkoputken peruspituus
A B C = kts. kuvamerkinnät 

Nimike

1 Sulkuventtiili urosliittimellä, malli Bauer.
2 Liitos 90°, pikakytkin naarasliittimellä, 

malli Bauer ja liitos 5” kumiletkulle
3 Letkukiristin 5”
4 Letku, metritavara
5 Suora liitos, pikakytkin urosliittimellä, malli 

Bauer ja liitos 5” kumiletkulle
6 Suora liitos, pikakytkin naarasliittimellä, 

malli Bauer ja liitos PVC 160 letkulle.
7 Sulkuventtiili laipoilla ja pidennetyillä 

säätövarsilla
8 Putki 5” laipalla ja muunnos PVC 160:lle. 

Pituus 667 mm
9 Keräilysäiliön muunnoskappaleen pidike, 

PVC 160 ja pysty PVC 300 säiliön sisällä.
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