
Omrörare 
— effektiv propelleromrörare

Specialdesignad
Propelleromrörare är vanligt förekommande i Sverige och ett utmärkt verktyg att använda i flytgödsel- 
brunnar. SPEED omrörare av propellertyp är ett effektivt redskap som tack vare sin specaildesignade 
utformning gör att omrörningstiden blir så kort som möjligt. 

3-punktsmontering
SPEED omrörare har en kraftig 3-punktsram 
och monteras på traktorns 3-punkt. Alternativt 
finns ett stativ med fast montering. Stativet har 
en mycket kraftig transmissionsuppbyggnad, 
kraften från traktorn går via den robusta Wal-
terscheid kraftaxeln med brytbult vidare genom 
två kraftiga vinkelväxellådor och slutligen till 
probellern, 100% mekanisk drift inga remmar 
som kan slira. 

Stativet är ett utmärkt hjälpmedel när brunnen 
är byggd ovan mark – på så sätt kan omröraren  
enkelt användas utan att en ramp eller någon 
annan speciallösning behöver konstrueras. 
Stativet är anpassat för brunnar upp till 2,5 m 
över marken.

SPEED omrörare med stativ (tillbehör) monterat på traktorn. Omröraren är speciellt utformad för att omrörningstiden 
skall bli så kort som möjligt.  
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TEKNISKA DATA
Art. nr/
Modell

Arbetslängd 
m

Antal
lager

Hydraulisk
tryckstång

Propeller-
fot

Vikt
kg

Kraftaxel
m. brytbult

OR660 6,25 5 Standard Standard 250 Standard

OR760 7,25 6 Standard Standard 280 Standard

WRS2,5 2,5 Stativ för omrörare inkl. Walterscheid kraftaxel

SPEED omrörare, levereras med Walterscheid kraftaxel utrustad med brytbult.

Konstruktion
SPEED omrörare är tillverkad av galvaniserat stål vilket gör den extra slittålig 
och motståndskraftig mot flytgödselns aggresiva karaktär. Armen är ledad i 
traktorns fästram och kan manövreras hydrauliskt med hjälp av en cylinder. 
Axeln har 5- eller 6 linoljekokade radiallager av hårt trä (smörjbara) för att 
klara den tuffa miljön. Ett smörjbart axellager tar upp trycket från propellern. 
Den stabila uppbyggnaden gör att axeln effektivt tar upp och dämpar de 
vibrationer som kan förekomma, samt förlänger livslängden. Detta möjliggör 
också att omrörarens varvtal utan problem kan ökas till 1000 rpm och att  
omrörningseffekten höjs. 

Propellern
Nyckeln till maximal effekt är propellens 
utformning. SPEED omrörare har en 
3-vingad propeller med stödfot för att 
hindra att propellern tar i botten på 
brunnen vid omrörning av svingödsel. 
Vingarnas utformning är optimerad 
för att klara såväl nötgödsel som 
svingödsel. 
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