
Landy Pumps

Landy Pompen



Landy VORTEX POMPEn – OndERWaTER OPSTELLInG

Gietijzer
DWP22/42/62 
Dompelpomp voor alle toepassingen 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:
BWK / OWK/ VRS / koelmantel / ATEX / IEC-Ex 

Nihard-4
DNP22/42/62 
Vortex pompen in Nihard4 slijtvast materiaal zijn 

uitermate geschikt voor het verpompen van abras-

sieve bestanddelen zoals voorkomen in de mijn-

bouw, bij baggerwerkzaamheden, in bouwputten 

en in andere veeleisende omstandigheden.

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

Duplex
DWP22/42 - U 
Vortex pomp in Duplex materiaal voor betrouwba-

re verwerking van afvalwater met abrassieve en/of  

agressieve bestanddelen zoals voorkomen in de 

voedingsmiddelenindustrie, chemische industrie 

en andere veeleisende omstandigheden.

Opties:
BWK / OWK/ VRS / koelmantel/ ATEX / IEC-Ex 
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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 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 
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Landy SPECIaLS

Pompmixers (DWM/DNM)
LANDY pompmixers zijn geschikt voor het 

relatief schoonhouden van pompputten. 

De mixer met Vortex waaier zorgt 

ervoor, dat het slib in beweging blijft en 

niet bezinkt op de bodem van de put. 

Pompputten kunnen daarom gemakkelijk 

worden leeggepompt.  De pompmixers 

hebben zich inmiddels bewezen in zowel 

industriële als communale toepassingen. 

LANDY mixers zijn leverbaar in gietijzer, 

Duplex en Nihard4.

Opties:
VRS / ATEX / IEC-Ex 

Hydraulische motor (HNP)
LANDY pompen kunnen worden 

uitgevoerd met een hydraulische motor. 

Toepassing vindt veelal plaats in de 

maritieme sector waar hydraulische 

aandrijving de voorkeur heeft. Ook in de 

mijnbouw wordt de hydraulische motor 

vanwege strenge explosieveiligheids-

maatregelen toegepast. Grote voordelen 

zijn de compacte uitvoering, het hoge 

motorvermogen, én geen risico op over-

belasting.

Opties:
BWK / OWK / VRS / HS / VS / ATEX / 

IEC-Ex 

Landy Specials

Q (m3/h)

H
 (m

w
c)

mixing area (m)

HNP42/62

DWM/DNM

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


	pag13 goed.pdf
	Naamloos




