
Brugte Grundfos pumper 

Alle produkter testes og klargøres inden forsendelse. 
Alle priser er ekskl. Forsendelse og moms. 

Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl. 
 
 

SP 3A-12 
 
 Produktnummer: 10001K12 

 
 
 
Anvendelig til:  

- Minedrift 
- Grundvandindtag 

SP-dykpumper er konstrueret specielt til 
pumpning af grundvand. Alle er de af 
rustfrit stål og fås i 3 materialekvaliteter. 
Pumperne egner sig særligt til borehuller i 
størrelser fra 4-6”og 8-10”. Motorstørrelsen for pumperne fås i 0,37-250kW. 
 

 

4.685,- 
 
Ekskl. moms 

SP 8A-7 
 
Produktnummer: 98699160 
  
Anvendelig til:  

- Minedrift 
- Grundvandsindtag 

 
SP-dykpumper er konstrueret specielt til 
pumpning af grundvand. Alle er de af 
rustfrit stål og fås i 3 materialekvaliteter. 
Pumperne egner sig særligt til borehuller i 
størrelser fra 4-6” og 8-10”. 
Motorstørrelserne for pumperne fås i 0,37-250kW 

3.235,- 
 
Ekskl. moms 

SP 8-7  
 
Produktnummer: 98699160 
 
Anvendelig til:  

- Minedrift 
- Grundvandsindtag 

  
 
SP-dykpumper er konstrueret specielt til 
pumpning af grundvand. Alle er de af rustfrit 
stål og fås i 3 materialekvaliteter. Pumperne 
egner sig særligt til borehuller i størrelser fra 4-
6” og 8-10”. Motorstørrelserne for pumperne 
fås i 0,37-250kW 

3.235,- 
 
Ekskl. moms 

 



Brugte Grundfos pumper 

Alle produkter testes og klargøres inden forsendelse. 
Alle priser er ekskl. Forsendelse og moms. 

Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl. 
 
 

 

Grundfos TP 65/120-2 
Model nr: 96405491-P1-0319 
 
Anvendelig til:  

 Aircondition i erhvervsejendomme 

 Opvarmning – erhvervsejendomme 

 Recirkulation af varmt brugsvand –  
erhvervsejendomme 

 Fjernkøling 

 Fjernvarme 

 Produktion af biobrændsel 

 Køling 

 Afsaltning 

 Temperaturstyring 

 Industrielle kedelanlæg 

 Drikkevandsbehandling 

 Kunstvanding 

 Vandforsyning 
 
 
1 på lager  

4500,- 
 
Ekskl. Moms. 

SP 16-5 
 
Anvendelig til 

 Minedrift 
 Grundvandsindtag 

Dykpumper er konstrueret specielt til pumpning af grundvand. Alle er de af rustfrit stål 
og fås i 3 materialekvaliteter. Pumperne egner sig særligt til borehuller i størrelser fra 
4-6" og 8-10". Motorstørrelsen for pumperne fåes i 0,37-250 kW. 

 

5.000,-  

SP 17-5 
Produktnummer 99039673  
Anvendelig til 

 Minedrift 
 Grundvandsindtag 

Dykpumper er konstrueret specielt til 
pumpning af grundvand. Alle er de af rustfrit 
stål og fås i 3 materialekvaliteter. Pumperne 
egner sig særligt til borehuller i størrelser fra 4-6" og 8-10". Motorstørrelsen for 
pumperne fåes i 0,37-250 kW.                 

10.115,- 
 
Ekskl. Moms.  
 
 
 
 
 
 
 
2 stk på lager 



Brugte Grundfos pumper 

Alle produkter testes og klargøres inden forsendelse. 
Alle priser er ekskl. Forsendelse og moms. 

Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl. 
 
 

 

SP 17-4  
 
Anvendelig til  

 Minedrift 
 Grundvandsindtag 

Dykpumper er konstrueret specielt til 
pumpning af grundvand. Alle er de af 
rustfrit stål og fås i 3 materialekvaliteter. 
Pumperne egner sig særligt til borehuller 

i størrelser fra 4-6" og 8-10". Motorstørrelsen for pumperne fåes i 0,37-250 kW. 

 

7.755,- 
 
Ekskl. Moms.  

SP 17-3  
 
Anvendelig til  

 Minedrift 
 Grundvandsindtag 

Dykpumper er konstrueret specielt til 
pumpning af grundvand. Alle er de af 
rustfrit stål og fås i 3 materialekvaliteter. 
Pumperne egner sig særligt til borehuller 

i størrelser fra 4-6" og 8-10". Motorstørrelsen for pumperne fåes i 0,37-250 kW. 

 
2 på lager  

7.170,-  
 
Ekskl. Moms.  

CR  15-4  
 
 

9.000,- 
 
Ekskl. Moms  



Brugte Grundfos pumper 

Alle produkter testes og klargøres inden forsendelse. 
Alle priser er ekskl. Forsendelse og moms. 

Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl. 
 
 

 

 

 

 

CRN 20-02 APGE HQQE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 på lager  

8.522,50,- 
 
Ekskl. Moms.  

CR 32-2-2 
 
Anvendelig til 

 Aircondition i 
erhvervsejendomme  
Brandbekæmpelse - 
Erhvervsejendomme 

 Opvarmning - 
Erhvervsejendomme 

 Trykforøgning - 
Erhvervsejendomme 

 Fjernkøling 
 Fjernvarme 
 Produktion af biobrændsel 
 Flaskevask 
 CIP/SIP 
 Køling 
 Afsaltning 
 Påfyldning  
 Og meget mere.  

  

10.112,50,- 
 
Ekskl. Moms.  



Brugte Grundfos pumper 

Alle produkter testes og klargøres inden forsendelse. 
Alle priser er ekskl. Forsendelse og moms. 

Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl. 
 
 

CR5-8 AAA E HQQE 
 

Produktnummer 96516991 

Anvendelig til 

 Aircondition i erhvervsejendomme 
 Brandbekæmpelse - 

Erhvervsejendomme 
 Opvarmning - Erhvervsejendomme 
 Trykforøgning - Erhvervsejendomme 
 Fjernkøling 
 Fjernvarme 
 Værktøjsforarbejdning 
 Vask og rengøring 
 Køling 
 Opvarmning - Industri 
 Afsaltning 
 Og meget mere.  

 

4.445,-  
 
Ekskl. moms 

CR 10-02 AAA E HQQE 

Produktnummer 96500980 

Anvendelig til 

 Aircondition i 
erhvervsejendomme 

 Brandbekæmpelse - 
Erhvervsejendomme 

 Opvarmning - 
Erhvervsejendomme 

 Trykforøgning - Erhvervsejendomme 
 Fjernkøling 
 Fjernvarme 
 Værktøjsforarbejdning 
 Vask og rengøring 
 Køling 
 Opvarmning - Industri 
 Afsaltning 
 Industrial process water treatment 

 

4.385,- 
 
Ekskl. moms 



Brugte Grundfos pumper 

Alle produkter testes og klargøres inden forsendelse. 
Alle priser er ekskl. Forsendelse og moms. 

Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl. 
 
 

 

SP 45-6 
 
Anvendelig til 

 Grundvandsindtag 

SP-dykpumper er konstrueret specielt til 
pumpning af grundvand. Alle er de af 
rustfrit stål og fås i 3 materialekvaliteter. 
Pumperne egner sig særligt til borehuller i 
størrelser fra 4-6" og 8-10". 
Motorstørrelsen for pumperne fåes i 0,37-
250 kW. 

 

 
18.000,- 
 
Ekskl. moms 

 

 


