Landy Pumps

L ANDY P o m p e n

Landy Vortex Pompen

LANDY Vortex Pompen – droge opstelling
Gietijzer
BWP22/42/62/82

BWP22/42/62/82

Droog opgestelde pomp voor alle toepassingen waar het afvalwater vervuild is met
gebruikt voor het gemakkelijk verpompen
van lange vezels, vaste bestanddelen en/
of gashoudend slib.

H (mwc)

vaste bestanddelen. Deze pomp wordt

Opties:
HX / HS / HM / HF / KM / VX / VS / VM /
ATEX / IEC-Ex
Q (m3/h)

Nihard-4
BNP22/42/62

BNP22/42/62

Vortex pompen in Nihard4 slijtvast materiaal zijn uitermate geschikt voor het verzoals voorkomen in de mijnbouw, bij baggerwerkzaamheden, in bouwputten en in
andere veeleisende omstandigheden.

H (mwc)

pompen van abrassieve bestanddelen

Opties:
HX / HS / HM / HF / KM / VX / VS / VM /
ATEX / IEC-Ex
Q (m3/h)

Duplex
BWP22/42/62 - U

BWP22/42/62-U

Vortex pomp in Duplex materiaal voor betrouwbare verwerking van afvalwater met
len zoals voorkomen in de voedingsmiddelenindustrie, chemische industrie en andere veeleisende omstandigheden.

H (mwc)

abrassieve en/of agressieve bestandde-

Opties:
HX / HS / HM / HF / KM / VX / VS / VM /
ATEX / IEC-Ex
Q (m3/h)
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LANDY gesloten
schroefcentrifugaal pompen

LANDY gesloten schroefcentrifugaalpompen –
droge opstelling

Gietijzer
BTP22/42/62/82

BTP22/42/62/82

Door het hoge pomprendement
is deze pomp geschikt voor de
Het verpompen van medium met
vaste bestanddelen is geen probleem voor deze pomp.

H (mwc)

meest gangbare toepassingen.

Opties:
HX / HS / HM / HF / KM / VX / VS /
VM / ATEX / IEC-Ex
Q (m3/h)

Duplex
BTP22/42/62/82 - U

BTP22/42/62/82-U

De pomp in Duplex materiaal is
zeer geschikt voor het verpomchemische en/of abrassieve bestanddelen bevinden.

H (mwc)

pen van medium waarin zich

Opties:
HX / HS / HM / HF / KM / VX / VS /
VM / ATEX / IEC-Ex
Q (m3/h)
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LANDY versnijdende pompen – onderwater opstelling

Gietijzer
DSP22-05/08

DSP22-05 & DSP22-08

Vaste bestanddelen worden versneden
tot kleine deeltjes en zonder risico op
door

verpompt.

Pompen

toegepast

in

smal

leidingwerk

worden

veelal

drukrioleringssystemen

of kleine gemalen. Ook toepasbaar in
industriële

toepassingen

waar

H (mwc)

verstopping

vaste

bestanddelen in het afvalwater versneden
moeten worden.
Opties:

Q (m3/h)

BWK OWK / VRS / ATEX / IEC-Ex
Ook beschikbaar in lichtgewicht uitvoering

LANDY versnijdende pompen – droge opstelling
Gietijzer
BSP22-05/08

BSP22-05 & BSP22-08

Vaste bestanddelen worden versneden
tot kleine deeltjes en zonder risico op
pompt. Pompen worden veelal toegepast
in drukrioleringssystemen, kleine (booster)gemalen of vergisters. Ook toepas-

H (mwc)

verstopping door smal leidingwerk ver-

baar in industriële toepassingen waar
vaste bestanddelen in het afvalwater versneden moeten worden.
Opties:

Q (m3/h)

HX / /HS / HM / HF / KM / VX / VS / VM /
ATEX / IEC-Ex
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