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AM DODA Gjødselpumper
-sentrifugalpumper for flytende husdyrgjødsel

Meget kraftige høytrykkspumper 
spesialutviklet for effektiv 
håndtering av flytende
husdyrgjødsel. 

Italienske Doda er kjent for å lage 
gjødselpumper med meget høy 
kvalitet og uslåelig driftssikkerhet. 

Med kapasiteter på over 15 bar 
og over 300m³ /time, tilfredsstill-
er pumpene ditt krav til trykk og 
mengde.

Agromiljø leverer Doda pumpene 
standard med kuttekniv. Sammen 
med eksentrisk innløp til 
pumpehjulet gir dette en dobbel 
kutteeffekt.. 

Pumpene leveres med 
widia/widia-tetning, som sikrer 
at pumpene holder tett også ved 
kraftig belastning.

Doda-pumpene kan leveres med 
mekanisk eller hydraulisk betjent 
vacuumsystem.

Agromiljø leverer pumpene med 
spesialutviklet stativ i 
varmgalvanisert utførelse med 
Triangel, HMV eller 
Walterscheid-kobling.
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AM Doda
-velg pumpemodellen som passer ditt behov

AM DODA MAXI L-27
Vår mest solgte pumpe.
Passer for traktorer over 85HK. 
Med inntil 14,5 bars trykk, og over 200m³  pr time har 
den en perfekt kombinasjon av effektbehov og ytelse. 
Leveres standard med mekanisk vakuumsystem, og
gearkasse tilpasset PTO 540 eller 1000
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AM DODA GRANDE L-35
Pumpe tilpasset større traktorer, fra 120Hk og oppover 
Med inntil 14,5 bars trykk, og over 315m³  pr time har 
den nok kapasitet til å drifte meget store anlegg.

Leveres standard med hydraulisk vakuumsystem og 
gearkasse tilpasset PTO 540 eller 1000.

AM DODA GRANDE HD 1000 L-35
Vår kraftigste pumpe. Leveres med oljekjølt gearkasse. 
Passer for traktorer over 150Hk. 
Med over 15 bars trykk, og over 315m³ / time er
HD 1000 utviklet for meget høy belastning over tid.
Hydraulisk vakuumsystem.
Kan også leveres for PTO 750 (540E)

AM DODA ALTRA L-25
Doda Altra leverer høy mengde ved lavere trykk. 
Dette gir en perfekt pumpe til overpumping, 
røring og lessing.

AM DODA MINI L-20 og MEDI L-24
Pumper for 30-50 Hk og 50-80 Hk
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AM Doda
-velg riktig tilleggsutstyr
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