
PUMP-OUT STATIONER

CLEANPORT





Frihet 
& ansvar 

Är du som vi att du drömmer och längtar tills båtsäsongen 

drar igång. På vinterhalvåret minns vi de härliga dagarna 

och upplevelserna till havs och i hamnarna. Friheten att 

segla eller åka dit man vill och för att bara koppla av och 

njuta eller spendera tid med familj och vänner. Vi har 

alla ett gemensamt ansvar att bevara våra smultronställen 

längs våra kuster.  Vi ses till sjöss. 



Vad säger  
lagen?

Transportstyrelsen lämnade den 30 november 2009 över 

sin rapport om förutsättningar för ett förbud mot ut-

släpp av toalettavfall som myndigheten gjort på uppdrag 

av regeringen. I rapporten föreslår Transportstyrelsen att 

det införs ett generellt förbud för fritidsbåtar att släppa 

ut toalettavfall såväl längs svenska kusten som i insjöar. 

Samtliga fritidsbåtar som har en fast toalett installerad 

måste ha en tank med möjlighet till sugtömning i land 

enligt förslaget. Dessutom föreslås att kravet på fritids-

båthamnarna förtydligas så, att samtliga hamnar ska ha 

mottagningsanordningar som kan ta emot det toalettav-

fall som fritidsbåtarna som anlöper hamnen behöver 

lämna dä



Förslaget som Transportstyrelsen 
lämnat till regeringen kan  
sammanfattas i tre delar: 

   * Ett generellt förbud som stadgar att fritidsbåtar med 

fast toalettinstallation inte får släppa ut toalettavfall. 

Detta gäller fritidsbåtar inom Sveriges sjöterritorium 

och svenska fritidsbåtar inom andra vattenområden.

    * Ett konstruktionskrav att samtliga fritidsbåtar med 

fast toalettinstallation ska ha en tank med möjlighet till 

sugtömning till mottagningsanordning i land. Om denna 

möjlighet inte finns, måste toaletten tas bort från båten.

    * Ett förtydligande av kravet att samtliga fritidsbåt-

shamnar ska ha mottagningsanordningar som kan ta 

emot det toalettavfall som de fritidsbåtar som anlöper 

hamnen har behov av att lämna dit. Det kan omfatta 

landtoaletter, utslagsvaskar och sugtömningsanläggnin-

gar. Vilka möjligheter som ska finnas i en hamn beror 

alltså på hur behoven ser ut.



Foke pump-out 2000S401-1

Permanent monterad Singelstation för montering på brygga 230/380V:

Komplett tömningspump monterad i skyddsram. Hela enheten är 

monterad i ett hus av mönsterpressad rostfri stålplåt. Styrningen av 

pumpen är monterad på utsidan av huset. Slanghållare samt en 7m 

lång sugslang med munstycke är monterat på huset. Stationen är 

försedd med automatisk vakuum-brytare, som slår av när tanken är 

tom, alternativt efter 30sek ( 50 liter tank). Då lämplig plats för sta-

tionen har valts skruvas hela enheten fast i bryggan

Pumpmotor: 3-fas 1,1 kW 1400rpm

Anslutningar: 1 ½”

Dimensioner: L-725mm, B-650mm, H-900mm

Vikt: 45kg

.

IMPELLER

SINgEL



Foke pump-out station 2000S401-1789

Permanent monterad dubbelstation 230/380V. För toalettavfall 

och oljelänspump. Monterad på brygga: Komplett toalett- och 

oljelänspump monterade på varandra i skyddsram. Hela enheten är 

monterad i ett hus av mönsterpressad rostfri stålplåt. Styrningen av 

pumparna är monterad på utsidan av huset. 2 slangar -6m 1½” -för 

pumpout, 6m 1”- för oljeläns, med tillhörande munstyckeoch slang-

hållare är monterade på huset. Stationen är försedd med automatisk 

vakuum-brytare, som slår av när septi- tanken är tom, alternativt efter 

30sek (50 liter tank).

Pumpout motor: 3-fas, 1,1kW, 1400rpm, c:a 120l/timma

Anslutningar: 1 ½”

Länspump motor: 3-fas, 0,37kW, 1400rpm,c:a 50l/timma

Anslutningar: 1”

Dimensioner: L-725mm, B-650mm, H-900mm

Vikt: 45kg.

IMPELLER

DUBBEL



Slangpumpen kan hantera alla sorters vätskor med mycket litet 

slitage. Detta eftersom det bara är insidan av slangen som är i 

kontakt med den pumpade vätskan: Detta möjliggör att man kan 

pumpa aggressiva och förorenade vätskor utan att skada pumpen. 

Slangen är tillverkade av naturgummi, NBR, EPDM eller Hyp-

alon och ger hög volymetrisk noggrannhet för provtagnings- och 

mätningsapplikationer. Slangen klarar av att pumpa solider upp 

till 30% av slangens innerdiameter. genom att pumpen kan köras 

torr är det möjligt att totalt tömma tankar och sugledningar. 

Tätningslös design eliminerar läckage-, nedsmutsnings- och slit-

age problem vanligtvis förknippade med att pumpa svåra vät-

skor, detta minimerar även underhåll. Pumpen klarar 9.8 meters 

sughöjd vid havsytan. Vändbar funktionalitet tillåter pumpning i 

båda riktningarna. Den tåliga konstruktionen erbjuder tryck upp 

till 15 bar och lite underhåll av både slang och pump.

PUMP-OUT

SLANg



IMPELLER

MOBILE

Mobil singelstation 230V, med 95 liters tank. Monterad på kärra:

Komplett tömningspump, monterad i skyddsram. Hela enheten 

är monterad på en tvåhjulig kärra. I stationen ingår elkon-

trollskåp samt 7m sugslang, med munstycke och slanghållare. 

Stationen är försedd med automatisk vakuum-brytare, som slår 

av när tanken är tom, alternativt efter 30sek (50 liter tank).

 

Pumpmotor: 230V, 1,5 kW, 1400rpm c:a 120l/timma

Dimensioner: L-1300mm, B-650mm, H-900mm

Vikt: 60kg (beräknat på tom tank och luftfyllda däck)



BEVARA MILJÖN 
OCH HAVET 

TILL VÅRA BARN 
OCH BARNBARN.
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Fler än 
300 nöjda

kunder
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