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ARO-Force Kolvpumpar - pulsationsfria pumpar
ARO-Force är AROs nya serie Tryckluftsdrivna Kolvpumpar. De finns i 3 grundutföranden, 2-ventils-
pumpar, 4-ventilspumpar och Extruderingspumpar. Med AROs nyutvecklade AFX Luftmotor, tillgänglig 
i 5 storlekar, tillsammans med pumpcylinderns material- och packningskombinationer, finns det en ARO-
Force-pump för varje kolvpumpsapplikation.

Den effektiva AFX-Luftmotorn förbrukar mindre luft, behöver ingen smörjning och växlar luftrikt-
ning snabbare. Dess långa slaglängd, hela 15 cm, gör att pumparna inte behöver slå så många slag som 
andra kolvpumpar för att pumpa samma volym. Detta är faktorer som minskar pumpens pulsationer, 
förlänger livslängden och sänker driftskostnaderna. Den låga livscykelkostnaden - inköp, service och 
luftförbrukning - gör ARO Force Kolvpumpar till en mycket lönsam investering.

Moduluppbyggd konstruktion

Inledning

En kolvpump är en pump som pumpar med hjälp av en 
kolv som rör sig fram och tillbaka i en cylinder. Pum-
pen är försedd med två backventiler, vända åt olika håll. 
Den ena är insugningsventilen som öppnas för att släppa 
in media då undertryck råder i cylindern. Den andra är 
utblåsningsventilen som släpper ut media då övertryck 
råder i cylindern.

 Ett exempel på en mycket enkel kolvpump är den 
vanliga stavformade cykelpumpen.

ARO-Force Kolvpump är moduluppbyggd - 5 mo-
toralternativ och ett flertal pumpcylindrar som fritt kan 
kombineras. Pumpcylindrarna finns i 2-ventils-, 4-ven-
tils- och extruderingsutförande med olika packningsal-
ternativ.

ARO har mer än 80 års erfarenhet 
av att tillverka och konstruera tryck-
luftsdrivna membran- och kolvpum-
par. ARO har under denna tid vinn-
lagt sig om innovativa lösningar, 
förstklassig service och kvalitet.

ARO-Force är AROs nya serie 
Kolvpumpar. Den nykonstruerade 
AFX Luftmotorn har bara 5 rörliga 
delar. Med avancerad design har 
ARO skapat en enkel och driftsäker 
motor.

En av kolvpumpens stora förde-
lar är att den kan skapa mycket stor 
tryckstegring, upp till 65:1, och 
pumpa media med viskositet upp till                     
1 000 000 cSt.

AROs Kolvpumpar ARO-Force 
kan med fördel användas i spray-
applikationer, extrudering, 
överföring, transport, frammat-
ning av oljor, smörjfett, tryck-
färg, lim, lack, ytbeläggningar m m.

Hjärtat i en ARO-Force Kolvpump är den överlägsna 
AFX Luftmotorn. Med bara 5 rörliga delar är den mycket 
avancerad, men ändå enkel. Ingen annan luftmotor le-
vererar samma prestanda, flexibilitet och enkelhet som 
AFX Luftmotorn.

 � Progressivt utblås - förbättrar pumpens prestanda

 � True Link ventil - minskar riktningsbytestiden

 � Konduktiv kompositcylinder - lång livslängd och 
högre verkningsgrad (minskad luftförbrukning)

 � Smörjfri drift

 � Lång slaglängd 15 cm - ger miskad pulsation och 
slitage

 � Kompakt design - lättare att integrera i OEM-    
applikationer

 � Enkel att serva - konstruerad för snabbt och enkelt 
underhåll

 � Extern styrning - förberedd för extern pneumatisk 
styrning. Patentsökt

 � Integrerad luftregulator, manometer och avstäng-
ningsventil

 � ATEX-godkänd

Nykonstruerad luftmotor



Extruderingspumpar

Driftsäker & enkelt underhåll
Elektropolerade cylindrar förlänger packningarnas livs-
längd. Krompläterade kolvar ger ökat skydd mot korro-
sion och rost.

AROs keramiska ”Ultra-coating” ökar livslängden vä-
sentligt när slitande media pumpas. Förlänger även tiden 
mellan serviceintervallen, upp till det dubbla.

”Ultra-coating är standard på 4-ventilspumpar och till-
val på 2-ventilspumpar. 

AFX-motorns och pumpcylinderns enkla uppbygg-
nad med få rörliga delar ger korta driftsavbrott vid un-
derhåll eller byte av packningar. Alla slitdelar finns till-
gängligt i servicesatser.

Val av lämplig kolvpump
För val av pump krävs information om typ av media, vis-
kositet, önskad flödeshastighet och utgånde tryckbehov.

2-ventilspumpar

4-ventilspumpar

2-ventilspumparna är bland de mest 
mångsidiga i ARO-Force serien. De 
kan användas i applikationer från enkel 
transportpumpning till extrudering av 
låg- och medelviskösa media, upp till 
100 000 cSt och flöde upp till 68,6 l/min.

Applikationer
 � Spray
 � Extrudering
 � Transport
 � Överföring

Media
 � Oljor
 � Ytbeläggningar
 � Färg
 � Kemikalier

ARO-Force 4-ventilspumpar är 
utformade för att överföra stora 
volymer låg- och medelviskösa 
vätskor, upp till 12 500 cSt med 
flöde upp till 124 l/min (beroende 
på applikation). Ett vanligt an-
vändningsområde är cirkulation 
av vätska mellan lagringsbehål-
lare och produktionsställe.

Applikationer
 � Transport
 � Överföring

Media
 � Färg
 � Kemikalier
 � Emalj
 � Lack

Tungviktarna i ARO-Force är Extrude-
ringspumparna som är konstruerade för 
att flytta medel- och högviskösa media  
i området 15 000 till 1 000 000 cSt (el-
ler mer) och flöde upp till 46,3 l/min.

Applikationer
 � Extrudering
 � Transport
 � Överföring

Media
 � Fogmassa
 � Högviskösa smörjmedel
 � Fett
 � Kitt
 � Spackel
 � Tryckfärg
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ARO-Force Kolvpumpar
 � ARO-Force Kolvpumpar har hög verkningsgrad med låg luftförbrukning och låga 

driftskostnader

 � Effektiv luftmotor med True Link ventil för minimal pulsationsprofil

 � Stor slaglängd ger färre slag för att nå önskad volym samt lägre slitage

 � Moduluppbyggd med 5 olika motorstorlekar som fritt kan kombineras med ett fler-
tal pumpcylindrar

 � Med sin moderna konstruktion är ARO-Force den tillförlitligaste kolvpumps-serien 
på marknaden idag! 

Applikationspaket

För extremt högvis-
kösa tillämpningar där 
maximal presskraft från 
rampressen krävs för 
att mata fram media till 
pumpen.

Idealisk för medel- till 
högviskös extrudering. 
Enkelt byte av behållare 
och branschledande 
presskraft.

TPX Paket CMX Paket
Lämplig för sprayapp-
likationer utan luftin-
blanding. Allt monterat 
på en stadig vagn.

När mobilitet krävs för 
låg- till mediumviskös 
(< 50.000 cPs) extrude-
ring, är en vagnsmonte-
rad rampress lösningen.

Perfekt för efterbehand-
lingsapplikationer 
eller applikationer med 
vidhäftande media       
(t ex  lim) som kräver 
omrörning.

SPX Paket CLX Paket ALX Paket

AROs produktlinje av 
smörjpumpar för över-
föring och distribution 
av olja och fett.

Samma som DCX men 
har en fatförskruvning 
för att ställas ner i fat, 
istället för ett fatlock.

DCX Paket FMX Paket
Idealisk för överfö-
ring från tankar och 
rörsystem. Pumparna 
levereras med golv-
monteringsställ.

Kolvpumparnas kom-
pakta design gör dem 
idealiska för monte-
ring på väggar eller 
liknande.

När det är dags för ren-
görning, är tvättpumpen 
den perfekta högtrycks-
lösningen. 

DMX Paket WMX Paket WPX Paket
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