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AM Cobra pumper
-Hydrauliske pumper som gjør jobben!

Cobra Hydraulisk drevne pumper er 
robuste og driftssikre, samtidig som 
de er lette og smidige.  

Enkle å flytte, klar til bruk når du 
har behov for den. 
Cobrapumpene er effektive, til tross 
for sin beskjedne størrelse.

Pumpen kobles kun til traktorens 
hydraulikkuttak, senkes ned i 
væsken som skal pumpes, og er 
klar til bruk!

Pumpene henger kun i 
hydraulikkslangene og kobles på 
pumpeslange. Ingen annen mon-
tering behøves. Enklere blir det 
ikke!

Cobrapumpene er meget 
godt egnet til både lessing, 
overpumping, lensing, og som 
matepumpe til andre pumper.

Cobrapumpene drives med traktor, 
gravemaskin, eller 
aggregat med hydraulisk uttak.

Med kapasitet fra 1500 - 4000 liter 
pr minutt, finnes det alltid en 
modell som passer din oppgave.

Nyhet!
Cobra 200, leveres 
standard med 7 meter 
hydraulikkslange, og 5 
meter trykkslange
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AM Cobra Hydrauliske pumper
-velg modellen som passer oppgaven!
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Cobra 90
Vår minste hydrauliske pumpe. Lett og mobil. Med en kapasitet på 
1500 l/min er Cobra 90 passende til pumping av vann, urin og l
ettere slam og flytende gjødsel. Passer til 3" sugeslange. 
Leveres standard med 2 X 7 meter hydraulikkslange med ISO 
koblinger (tur/retur)

Modell Dimensjon Maks kapasitet 
Liter pr minutt

Maks trykk Anbefalt olje-
mengde

Vekt, pumpehus

Cobra 90 3" 1500 1-1,2 bar 25-45 l/min 8 kg

Cobra 150 4" 2800 1-1,2 bar 45-65 l/min 14,2 kg

Cobra 200 4” 3000 1-1,2 bar 35-40 l/min 13,0 kg

Cobra 180 5" 3500 1-1,2 bar Maks 70 l/m 27,6 kg

Cobra 300 6" 4000 1-1,2 bar Maks 110 l/m 30 kg

Cobra 180
Stor og robust pumpe. Utstyrt med firkantflens for mer fleksible 
tilkoblingsmuligheter. Er også standard utstyrt med ekstra støtlager 
i stål. Stor kapasitet på opptil 3500 l/min. Passer til 5" slange. 
Hydraulikkslange leveres etter ønske.

Cobra 150
En kraftigere pumpe - men fortsatt lett og smidig. Beregnet for 
puming av flytende gjødsel og slam. Er også godt egnet som 
lensepumpe. Den høye kapasiteten på inntil 2800 l/min gjør Cobra 
150 til et natulig valg. Passer til 4" sugeslange. 
Leveres også standard med 2 x 7 meter hydraulikkslange.

Cobra 300
Vår kraftigste pumpe. Et godt valg dersom du vil ha enda mer 
kapasitet, uten å miste fleksibiliteten som en hydraulisk pumpe 
gir deg. Kapasitet på opptil 4000 l/m. Leveres også med ekstra 
støtlager i stål. Firkantflens for valgfri tilkobling. 
Passer til 6" slange. Hydraulikkslange leveres etter ønske.

Cobra 200
4” pumpe som leveres standard med 7m hydraulikkslange 
og 5 m trykkslange. Nytt skovelhjul med  to blad for bedre kapasitet.


