
Mono EZstrip

Excenterskruvpump med förenklat 
underhåll
EZstrip™ är en revolutionerande nyhet från 
Mono. Pumpen ger kraftigt reducerade 
underhållstider och sänker på så sätt 
kostnaderna. Genom att lossa några få 
skruvar kan pumpens sugkammare enkelt 
demonteras och trasor som fastnat kan tas 
bort på några minuter. En stor trasanslamling 
kan ta längre tid att ta bort, men 
tidsbesparingen med EZstrip är uppenbar. 

EZstrip är en vidareutveckling av Compact 
C-serien och har samma prestanda. Pumpen 
kan fås i gjutjärn eller syrafast stål och med 
ett urval av olika statormaterial som gör att 
den kan anpassas till varje specifik 
applikation.  

EZstrip är mycket användbar för kommunala 
och industriella reningsverk som hanterar 
avfall och slam. 

Egenskaper och fördelar

     

 Samma prestanda som Compact C
 
 Snabb och enkel rensning 

 Vid underhållet behövs endast   
 skiftnycklar och insexnycklar 

 Reducerad stilleståndstid vid   
 underhåll 

 Minskat utrymmesbehov vid 
            demontering 

 Existerande Compact C-modeller 
 kan byggas om till EZstrip-utförande
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fluidity.nonstop® är vårt löfte och vår strävan att erbjuda service, produktkvalitet, prestanda och expertkunskap 
på en oöverträffad nivå. 
 Vi är Europas ledande levernatör av pumpar och pumpexpertis för processindustrin. En position vi tänker 
behålla genom att arbeta konsekvent och oavbrutet för att ge Dig det allra bästa. 

Fördelar och applikationsområden
För att minimera tidsåtgången och 
kostnaderna vid underhåll kan EZstrip 
rengöras och servas på plats. Rörledningarna 
behöver inte demonteras, vilket spar många 
timmars arbete. Dessutom kan hela 
drivenheten, inklusive rotor, stator, axel, 
kopplingsstång och tätning tas bort på bara 
några minuter. 

Reningsverk och andra verksamheter, där
föroreningar såsom hår och trasor ansamlas 
i pumpen och orskakar stopp, kan nu enkelt 
spara in på underhållskostnaderna. EZstrip 
passar för pumpning av hushålls- och 
industriavfall, slam, skjuvkänsliga emulsioner, 
mjölkvassle, såser, fruktjuice, kemikaler, 
lösningsmedel, stärkelseslurry, 
bestrykningslera och pappersmassa.

www.axflow.se
tel. +46 8 602 22 00
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Lyft ut rotor och stator 

Skruva loss kopplingshylsan

Specifikation

       Längd: från 986 till 2007 mm beroende    
       på modell och storlek

       Material: Gjutjärn eller syrafast stål samt       
       ett urval av rotor- och statormaterial 
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Prestanda 

       Flöde: Max. 265 m3/h

       Tryck: Max 12 bar

       Temperatur: -10°C till 100°C 

Standardutförande EZstrip

Genomsnittlig tid för demontering, 
rensning och montering

4 timmar 15 minuter

Genomsnittlig tid för underhåll, 
d.v.s. byte av stator och rotor

8 timmar 30 minuter

ExEMPEl På tidsbEsParing MEd Mono EZstriP

Ta bort kopplingen Lossa och ta bort dragstängerna

Ta bort drivenhetenDra tillbaka avkastarringen och 
tryck ut pinbulten från axeländen


