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Landy Pompen



LANDY gesLoteN 
schroefceNtrifugAAL pompeN

  De gesloten schroefcentrifugaalwaaier maakt dat deze 

pomp garant staat voor een verstoppingsvrije werking én 

een hoog rendement. Deze pompen zijn ontworpen voor het 

verpompen van een breed scala aan vaste bestanddelen 

en vezelmaterialen. Door het unieke ontwerp van de 

zelfreinigende gesloten waaier is de pomp superieur aan 

de kanaalwaaier- en schroefcentrifugaalpompen.

  Landustrie raadt deze pomp aan in situaties waar de standaard 

kanaalwaaierpomp verstopt. Ook in situaties waar een 

hoger rendement gevraagd wordt, is deze pomp uitermate 

geschikt. De pomp werkt rechtstreeks in het te verpompen 

medium waarmee bespaard kan worden op civiele kosten. 

Voor de onderwater opstelling is geen speciaal pomphuis of 

speciale constructie nodig. De pomp neemt weinig ruimte 

in, werkt stil en heeft geen extra koeling nodig.  In natte 

opstelling zijn de pompen kleiner dan in droge opstelling 

omdat motor en hydraulische componenten in één unit 

samengevoegd zijn. Hierdoor zijn dompelpompinstallaties 

kleiner en eenvoudiger te realiseren. 

coNstANt reNDemeNt – 
oNDerhouDsArm

De waaiervorm voorkomt verstopping van de pomp. Behoud 

van het pomprendement is mogelijk zonder aanpassing of 

vervanging van de slijtringen. De lange levensduur van de 

pomp en het constant hoge rendement zorgen ervoor, dat 

de “total cost of ownership” extreem laag blijven. 

LANDY gesloten 
schroefcentrifugaal pompen

VoorDeLeN

  Optimale combinatie van verstoppingsvrij en hoog rendement

  Geschikt voor grote volumes

  Betrouwbaar principe

 Minimale waaierslijtage door gesloten ontwerp

  Laag energieverbruik

  Ideaal voor hoogwater, irrigatie, drainage en ontwatering
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Landy GESLOTEn SCHROEFCEnTRIFuGaaLPOMPEn – 
OndERWaTER OPSTELLInG

Gietijzer
DTP22/42/62 
Door het hoge pomprendement is 

deze pomp geschikt voor de meest 

gangbare toepassingen. Het ver-

pompen van medium met vaste be-

standdelen is geen probleem voor 

deze pomp. 

Opties:
BWK / OWK / VRS / koelmantel

Duplex
DTP22/42/62 - U 
De pomp in Duplex materiaal is zeer 

geschikt voor het verpompen van 

medium waarin zich chemische en/

of abrassieve bestanddelen bevin-

den. 

Opties:
BWK / OWK / VRS / koelmantel
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Landy GESLOTEn SCHROEFCEnTRIFuGaaLPOMPEn – 
dROGE OPSTELLInG

Gietijzer
BTP22/42/62/82 
Door het hoge pomprendement 

is deze pomp geschikt voor de 

meest gangbare toepassingen. 

Het verpompen van medium met 

vaste bestanddelen is geen pro-

bleem voor deze pomp.  

Opties:
HX / HS / HM / HF / KM / VX / VS / 

VM / ATEX / IEC-Ex 

Duplex
BTP22/42/62/82 - U 
De pomp in Duplex materiaal is 

zeer geschikt voor het verpom-

pen van medium waarin zich 

chemische en/of abrassieve be-

standdelen bevinden.

Opties:
HX / HS / HM / HF / KM / VX / VS / 

VM / ATEX / IEC-Ex 
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LANDY gesloten 
schroefcentrifugaal pompen
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