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DRÄNKBARA LÄNSPUMPAR  TestTest  DRÄNKBARA LÄNSPUMPAR 

Lätt att ta isär

Lågt pris
+

Elektrosensorer+
Lågt pris

Kompakt
+

Kompakt+
Lämnar en del slagvatten- Går inte att rengöra impelleraxel-Något knepig att rengöra- Går inte att rengöra ordentligt-

Attwood T-1200
Pris: 324 kronor

Tsunami från Attwood ger ett rejält intryck. 
Det finns tydliga instruktioner på pumpens 
ovansida om hur den ska tas isär för att ren-
göras, och det är möjligt att rensa pumpen 
från hår eller annat skräp som satt sig runt 
impelleraxeln. På förpackningen specificeras 
även pumpens kapacitet vid en meters tryck-
höjd, och det stämmer med vårt mätresultat. 
Pumpen imponerar med bra kapacitet, litet 
format och ett mycket lågt pris. 

Attwood S-1100
Pris: 630 kronor

Även Attwoods pump Sahara, med nivåvakt, 
klarar sig bra i testet. Något sämre kapaci-
tet än den som utlovas på förpackningen. Ni-
våvakten är av mekanisk typ med flottör. För 
att rengöra impellern och axeln behöver en 
skruv lossas, men det är positivt att rengö-
ring ändå är möjlig. Endast 12 mm slagvatten 
blir kvar under pumpen.

Rule-Mate 1100
Pris: 1 435 kronor

Rules pump med inbyggd nivåvakt är utrus-
tad med både rak och vinklad anslutning för 
slangen. Vattennivån detekteras med hjälp 
av elektrosensorer och det finns en test-
knapp på pumpen. Grovsilen i botten tas lätt 
bort, men sedan är det stopp. Impellern och 
axeln till motorn går inte att komma åt. Det 
gör att pumpen inte går att rengöra om skräp 
fastnar där inne. Instruktionen säger att 
pumpen behöver tio timmars inkörningstid.

Rule 27D
Pris: 615 kronor

Den lilla pumpen från Rule presterar något 
bättre än den med nivåvakt. Kapaciteten 
är strax under den utlovade med en meters 
tryckhöjd. Pumpen suger mycket nära botten 
och endast 8 mm vatten blir kvar under. Ty-
värr går det inte att komma åt impeller eller 
axel för rengöring, vilket ger denna pump en 
begränsad livslängd om skräp i form av tråd 
eller liknande skulle fastna.

Johnson Ultima Bilge 1250
Pris: 1 238 kronor

Johnson har varit med länge vad gäller pum-
par och det märks. Konstruktionen är före-
dömlig och andas kvalitet. Det är dessutom 
den enda pumpen med backventil. Genom 
ett par enkla handgrepp öppnas pumpen så 
att impeller och axel kan rengöras vid behov. 
Elektrosensorer sköter nivåautomatiken och 
smarta testknappar finns på baksidan. När 
det gäller prestanda ligger dock pumpen 20 
procent under utlovad kapacitet med en me-
ters tryckhöjd. Med backventilen urplockad 
ökar kapaciteten med 4 minutliter.

Fin konstruktion

Elektrosensorer

Backventil

+

Låg kapacitet i förhållande till ampere-

Johnson L750
Pris: 506 kronor

Johnsons kompakta pump utan nivåvakt 
är även den ett unikum vad gäller enkel och 
smart konstruktion. Pumpen plockas en-
kelt isär för rengöring ända in till impellerax-
eln. När det gäller kapaciteten ligger den 35 
procent under vad som utlovas vid en me-
ters tryckhöjd. Den ligger dock i topp när det 
gäller att suga torrt. Endast 8 mm vatten blir 
kvar under pumpen. 

+ 

- 

Nästan inget slagvatten kvar

Bra konstruktion
+

Låg kapacitet i förhållande till ampere-

 D 
ränkbara elektriska länspum-
par är avsedda att användas för 
att tömma slagvattnet ur köl-
svinet eller för att pumpa ut 
mindre vattenmängder ur bå-

ten vid oväntade läckage. Att träbåtar behö-
ver länspumpas regelbundet, det känner vi 
till. Men även plastbåtar kan samla på sig 
kondensvatten, regnvatten eller sjövatten 
från överbrytande sjö. 

Även oförutsedda vattenläckage kan in-
träffa. Det finns exempel på båtar där ge-
nomföringar under vattenlinjen börjat 
läcka, drevbälgar spruckit och propellerax-
lar lossnat. Även om detta är exempel på si-
tuationer där en normal länspump inte en-
sam räcker för att nödlänsa en hel båt under 
pågående läckage, så ger en bra pump be-
sättningen mer tid att hitta och stoppa ett 
eventuellt läckage. 

Dränkbara länspumpar för konsument-
bruk har en kapacitet på mellan 20 och 200 
liter i minuten. 

För att göra testet hanterbart har vi siktat 
in oss på länspumpar som ger runt 60–80 li-
ter i minuten med kravet att slangdimensio-
nen ska vara 25–28 millimeter. 60 liter i mi-
nuten motsvarar åtminstone det en person 
kan tömma ur båten med hjälp av en hand-
pump eller en hink. 

Alla testade pumpar är centrifugalpum-
par som trycker ut vattnet istället för att 
suga. Det betyder att de klarar en kort tids 
torrkörning, men axeltätningen behöver 
kylning och tar skada om den går längre pe-
rioder utan vatten. Vi har tagit med både 
pumpar med automatisk nivåvakt och pum-
par som startas manuellt vid behov. Till alla 
manuella pumpar finns också möjlighet att 
köpa till en extern nivåvakt. 

Tryckhöjd påverkar kapacitet
Den elektriska länspumpens absoluta fördel 
är dess näst intill outtröttliga förmåga att 
fortsätta spotta vatten minut efter minut. Så 
länge det finns kraft i båtens batterier fun-
gerar länspumpen. Just därför har vi också 
tagit reda på hur pumparna fungerar då bat-
teriet är urladdat till hälften. 

Den kapacitet som används vid mark-
nadsföring av länspumpar är oftast baserad 
på vad pumpen klarar att pumpa rakt åt si-
dan. I praktiken sitter bordgenomföringen 
alltid minst 300 mm ovanför vattenlinjen, 
och från kölsvinet kan det vara upp till en 
meters höjdskillnad. Vårt test visar att pum-
parna i ett realistiskt scenario med halvlad-
dat batteri presterar mellan 50 och 75 pro-
cent av vad marknadsföringen säger. Det är 
egentligen inget större problem, men värt 
att ta i beaktande. 

Vad som är ett större problem är några av 
pumparnas begränsade möjlighet till ren-
göring. 

Möjlighet till rengöring
Båda Johnsonpumparna är exempel på syn-
nerligen smarta konstruktioner som med 
enkla handgrepp kan plockas isär för full-
ständig rengöring. Men även Whale, Att-
wood och Biltemas pump går att plocka isär 

för rengöring. Rules två pumpar är de enda i 
testet som inte går att plocka isär så att im-
pellern kan rengöras. Det begränsar troli-
gen livslängden, vilket är trist, särskilt då 
Rule-Mate är en både avancerad och dyr 
pump. 

De automatiska pumparna skiljer sig åt 
genom två olika typer av nivåvakter: meka-
niska med flottör och elektroniska utan rör-
liga delar. 

Nivåvakt med elektrosensorer sitter i tes-
tets tre dyraste pumpar. Längden på elkab-
larna till pumpen kan tyckas som en baga-
tell, men ju längre kablar, desto mindre risk 
att en kabelskarv måste ske där det eventu-
ellt kan komma vatten, vilket ökar risken 
för kontaktproblem.

Den som behöver en länspump för att 
tömma regnvatten ur en båt utan självläns 
ska så klart ha en pump med nivåvakt, men i 
testet har vi framför allt bedömt flödeska-
pacitet i jämförelse med strömförbrukning, 
konstruktion, servicemöjlighet och mäng-
den vatten som blir kvar under pumpen. 
Därför är det Whale Orca som blir bäst i test 
med en mycket bra kapacitet, tätt följd av 
Attwood Tsunami med bra effektivitet och 
Johnson L750 med en synnerligen väl ge-
nomtänkt konstruktion som suger nästan 
helt torrt i kölsvinet.

Vi har testat elektriska länspumpar med 25–28 mm slanganslutning och en redovisad 
kapacitet på cirka 60–80 liter/minut. Vi har mätt upp kapaciteten manuellt genom att 
låta varje pump flytta 100 liter vatten till en nivå en meter ovanför pumpen. Vi har mätt 
tidsperioden vid en spänning som motsvarar vad en generator levererar vid motorgång 
(14,4 V) samt vid halvt urladdade batterier (12,3 V). Till detta har vi använt ett labbagg-
regat för stabil spänning. Detta har legat till grund för bedömningen:
Effektivitet - Relationen mellan antal 
minutliter och förbrukade ampere. 
Slagvatten – Hur mycket vatten som 
lämnas kvar under pumpen. 
Konstruktion/kvalitet – Är konstruk-
tionen smart, går pumpens impeller 
att serva/rengöra?
Sladdlängd – Möjligheten till oskar-
vad kabel i kölsvinet.
Pumparnas konstruktion gör dem re-
lativt okänsliga för små partiklar i 
vattnet, men det som kan fastna i im-
pellern är bland annat långtrådigt 
skräp, och därför väger möjligheten 
till rengöring tungt. Vi har inte testat 
hur pumparna påverkas av torrkörning 
eftersom de inte tar omedelbar ska-
da av det. Det som händer vid långva-
rig torrkörning är att axeltätningen tar 
stryk, men vi har bedömt att det är för 
svårt att göra en rättvis bedömning av 
detta utan att såga itu pumparna. 

Så gjorde vi testetKapaciteten ska tas med en nypa salt, men alla 
länspumpar presterar bra. De flesta är byggda 
för att kunna rengöras och servas, medan några 
troligen är förbrukade när tillräckligt mycket 
skräp snurrat in sig i impelleraxeln.  
TEXT OCH FOTO JOHANNES NORDEMAR
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Modell Attwood 
Tsunami 

1200

Attwood 
Sahara 

1100

Rule-Mate 
1100

Rule 27D Johnson 
Ultima  

Bilge 1250

Johnson 
L750

Whale 
Orca 1300

Whale  
Supersub 

1100

Biltema 

Kontakt brunswick-
marine.com

brunswick-
marine.com

martec.se martec.se martec.se martec.se whale-
pumps.com

whale-
pumps.com

biltema.se

Rek. pris 324 kr 630 kr 1 435 kr 615 kr 1 238 kr 506 kr 615 kr 1 715 kr 549 kr

Slangdi-
mension

28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 25/28 mm 25/28 mm 28 mm

Nivåvakt Nej Ja Ja Nej Ja Nej Nej Ja Ja

Flöde (14,4 
V/1 meter)

56 l/min 58 l/min 50 l/min 52 l/min 41 l/min 38 l/min 75 l/min 49 l/min 61 l/min

Flöde (12,3 
V/1 meter)

47 l/min 48 l/min 40 l/min 43 l/min 34 l/min 32 l/min 62 l/min 39 l/min 49 l/min

Strömför-
brukning 

(14,4 v)

3,6 ampere 3,8 ampere 3,6 ampere 3,6 ampere 3,2 ampere 3,1 ampere 4,9 ampere 4 ampere 5,3 ampere

Effektivitet 15,5 minut-
liter/amp

15,2 minut-
liter/amp

13,8 minut-
liter/amp

14,4 minut-
liter/amp

12,8 minut-
liter/amp

12,3 minut-
liter/amp

15,3 minut-
liter/amp

12,3 minut-
liter/amp

11,5 minutli-
ter/amp

Slagvatten 
kvar

19 mm 12 mm 12 mm 8 mm 23 mm 8 mm 10 mm 21 mm 14 mm

Konstruk-
tion/kva-

litet

Mycket bra Godkänd Mindre bra Dålig Mycket bra Mycket bra Bra Mycket bra Bra

Sladdlängd 750 mm 750 mm 750 mm 750 mm 750 mm 750 mm 1 100 mm 950 mm 900 mm

Betyg

Biltema
Pris: 549 kronor

Biltema erbjuder den billigaste pumpen med 
nivåvakt, strax under Attwoods pris. Det är 
den enda pumpen där kapacitet vid en me-
ters tryckhöjd inte står specificerat i manua-
len. Nivåvakten är mekanisk med flottör och 
har ingen testknapp. Däremot går det bra att 
vända pumpen upp och ner för att testa. Im-
peller och axel är enkla att rengöra genom 
att ta loss silen i botten. När det gäller kapa-
citet per ampere ligger Biltemas pump lägst 
i testet.

 Lågt pris

Lätt att rengöra
+

Ingen testknapp

Låg kapacitet i förhållande till ampere
-

Whale Orca 1300
Pris: 615 kronor

Pumpen utan nivåvakt från Whale är bland 
de största och tyngsta i testet, men den har 
också högst kapacitet. Den pumpar till och 
med 15 procent bättre än uppgivet värde vid 
en meters tryckhöjd. Strömförbrukningen är 
så klart hög, men inte högst i testet. Genom 
ett enkelt handgrepp öppnas pumpen och 
alla vitala delar kan rengöras. Det enda vi har 
att anmärka på vad gäller konstruktionen är 
kabeldragningen, där kablarna kläms om de 
hamnar fel. Annars är de föredömligt långa.

Hög kapacitet

Långa kablar
+

Risk att klämma kablar-

Whale Supersub 1100
Pris: 1 715 kronor

Whale Supersub utmärker sig genom en ny-
tänkande design. Genom att pumpen är 
tänkt att ligga istället för att stå får den plats 
på ställen där andra länspumpar är för höga. 
Även Subersub presterar bättre än specifika-
tionen. Pumpen är lätt att plocka isär för ren-
göring och nivåvakten är helt utan rörliga de-
lar. Slanganslutningen kan riktas åt sidan el-
ler uppåt, men kapaciteten i förhållande till 
förbrukade ampere är något låg.

Smart design

Lätt att ta isär
+

Låg kapacitet i förhållande till ampere-
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