
Landy Pumps

Landy Pompen



Landy VORTEX POMPEn – dROGE OPSTELLInG

Gietijzer
BWP22/42/62/82 
Droog opgestelde pomp voor alle toepas-

singen waar het afvalwater vervuild is met 

vaste bestanddelen. Deze pomp wordt 

gebruikt voor het gemakkelijk verpompen 

van lange vezels, vaste bestanddelen en/

of gashoudend slib.

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

ATEX / IEC-Ex 

Nihard-4
BNP22/42/62 
Vortex pompen in Nihard4 slijtvast mate-

riaal zijn uitermate geschikt voor het ver-

pompen van abrassieve bestanddelen 

zoals voorkomen in de mijnbouw, bij bag-

gerwerkzaamheden, in bouwputten en in 

andere veeleisende omstandigheden. 

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

ATEX / IEC-Ex 

Duplex
BWP22/42/62 - U 
Vortex pomp in Duplex materiaal voor be-

trouwbare verwerking van afvalwater met 

abrassieve en/of  agressieve bestandde-

len zoals voorkomen in de voedingsmid-

delenindustrie, chemische industrie en an-

dere veeleisende omstandigheden.

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

ATEX / IEC-Ex 
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Landy Vortex Pompen



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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Landy VERSnIJdEndE POMPEn – OndERWaTER OPSTELLInG

Landy VERSnIJdEndE POMPEn – dROGE OPSTELLInG

Gietijzer
DSP22-05/08 
Vaste bestanddelen worden versneden 

tot kleine deeltjes en zonder risico op 

verstopping door smal leidingwerk 

verpompt. Pompen worden veelal 

toegepast in drukrioleringssystemen 

of kleine gemalen. Ook toepasbaar in 

industriële toepassingen waar vaste 

bestanddelen in het afvalwater versneden 

moeten worden.

Opties:
BWK OWK / VRS / ATEX / IEC-Ex 

Ook beschikbaar in lichtgewicht uitvoering

Gietijzer
BSP22-05/08
Vaste bestanddelen worden versneden 

tot kleine deeltjes en zonder risico op 

verstopping door smal leidingwerk ver-

pompt. Pompen worden veelal toegepast 

in drukrioleringssystemen, kleine (boos-

ter)gemalen of vergisters. Ook toepas-

baar in industriële toepassingen waar 

vaste bestanddelen in het afvalwater ver-

sneden moeten worden.

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

ATEX / IEC-Ex 

Q (m3/h)

Q (m3/h)

H
 (m

w
c)

H
 (m

w
c)

DSP22-05 & DSP22-08

BSP22-05 & BSP22-08

www.landustriepompen.nl T +31(0)294-457712 info@pompdirect.nl


	pag13 goed.pdf
	Naamloos




