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Stroomprofiel 
éénpompsuitvoering.

De pomptypen: DP 3068, NP 3085, NP 3102 en NP 3127.

Totaalgemaal: betrouwbaar 
en betaalbaar

Uitgekiend rioolgemaal

Het Flygt Totaalgemaal is 
een rioolgemaal dat is 
opgebouwd uit standaard-
componenten. En daar is 
het aan te danken dat u het 
Totaalgemaal zeer snel gele-
verd en geïnstalleerd kunt 
krijgen, tegen een prijs die 
opvallend laag is.
Standaard wil trouwens 
niet zeggen star: binnen 
het standaardconcept zijn 
verschillende varianten en 
opties verkrijgbaar.

Het Totaalgemaal is er in 
enkel- of dubbelpomps uit-
voeringen, met de keuze uit 
de pomptypen DP 3068, NP 
3085, NP 3102 en CP 3127. 
De enkel- en dubbelpompsgemalen worden uit-
gevoerd met een identieke put. Het is dus zeer 
eenvoudig om in het eenpompsgemaal een 
tweede pomp bij te plaatsen en de capaciteit 
van de installatie te verhogen. 
Of u kiest direct voor de aanschaf van een dub-

belpompsgemaal. U kunt dan één pomp als 
reservepomp laten functioneren, wat betekent 
dat het gemaal nooit hoeft stil te liggen, ook 
niet bij onderhoud.
De put van het éénpompsgemaal heeft een extra 
stroomprofiel, dat uitneembaar is. Rubberaf-

dichtingen tussen de 
b e t o n e l e m e n t e n 
zorgen dat de put 
lekvrij is. Aansmeren 
is niet nodig.

Innovatie
Flygt staat bekend 
als een innovatief 
bedrijf. En dat werkt 
door in al onze pro-
ducten.
Alle verbeteringen, 
die in de afgelopen 
jaren zijn doorge-
voerd, zijn dan ook 
als standaard in het 
nieuwe  Totaalgemaal 
opgenomen. 

De voordelen op een rijtje:
- voordelig
- betrouwbaar door uitgekiend putontwerp
- korte levertijd
- materiaal van hoge kwaliteit: HDPE, RVS en

hoogwaardig beton
- flexibel concept door opties
- eenvoudige aanpassing van één- naar twee-

pompsgemaal door identieke maatvoering
put.

Ook aan veiligheid en arbeidsomstandigheden 
is aandacht besteed:
- aluminium raam-

werk met RVS
veiligheidsrooster

- draaibus voor het
plaatsen van een
hijsdavit

- RVS apparatuur-
kast met
voldoende werk-
ruimte.
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Het Minigemaal

Het ID gemaal

FGC

De hoogste standaard in 
afvalwaterbehandeling

Voor de 
besturing van 
uw Totaalge-
maal kunt u 
kiezen uit 
twee moge-
lijkheden: een 
MacTec FMC 
gemaalcom-
puter, of een 
FGC auto-
maat voor 
eenvou-
dige aanstu-
ring van uw gemaal. Met een FMC 
gemaalcomputer controleert en regelt u alle 
instellingen van uw gemaal zelf. Alarmen 
worden doorgebeld naar een mobiele telefoon, 
semafoon of centrale computer. 

De persleiding in het Totaalgemaal is uitgevoerd in 
duurzaam en milieuvriendelijk HDPE. De mechanische 
installatie is zoveel mogelijk uitgevoerd in RVS en de put is 
van hoogwaardig beton.

Zowel voor nieuwbouw als voor renovatie de oplossing
Het Totaalgemaal is uitermate geschikt voor nieuwbouw, 
maar ook voor renovatie: legt u de prijzen van renovatie 
van uw oude gemaal maar eens naast de prijs van een nieuw 
Totaal-gemaal. Voor een zeer voordelige prijs heeft u dus een 
compleet nieuwe mechanische en elek-trische installatie.

Opmaatgemaal
Vanzelfsprekend leveren wij ook gemalen die 
niet standaard zijn, maar voldoen aan uw speci-
fieke eisen. Dit noemen wij Opmaatgemalen.

Minigemaal
Al jaren een beproefd standaardgemaal in de 
drukriolering: het Minigemaal. Geschikt voor de 
afvalwaterbehandeling van een aantal wonin-
gen, recreatiegebieden, bedrijven e.d.

ID gemaal
Voor het ver-
werken van 
het afval-
water van 
één woning 
hebben we 
het  ID 
gemaal ont-
wikkeld, een 
standaard, 
onderhouds-
vrij drukriole-
ringsgemaal. 

Pasklare oplossingen
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