
Landy Pumps

Landy Pompen



Landy VERSnIJdEndE POMPEn

De serie robuuste pompen met snijmechanisme is speciaal 

ontworpen voor het verwerken van riool- en afvalwater 

met vaste bestanddelen. Deze bestanddelen worden 

versneden tot kleine deeltjes die probleemloos worden 

verpompt door leidingwerk van 32 mm doorsnede. Door 

het smalle leidingwerk kan maximaal worden bespaard 

op de aanloopkosten. De pomp heeft zich onder de naam 

“Wetterfretter” al ruimschoots bewezen op de Nederlandse 

markt. Het versnijden en verpompen van vezeldoekjes en 

andere stoffen is geen probleem voor deze gerenommeerde 

pomp. 

Door de verhoogde werkdruk van de pomp kunnen 

langere afvoerleidingen worden toegepast zonder gebruik 

van zwaardere motoren.  De pompen zijn inzetbaar 

in drukrioleringssystemen en rioolgemalen. Meerdere 

installaties kunnen worden aangesloten op één en dezelfde 

afvoer. De extreem hoge werkdruk in combinatie met het 

lage energieverbruik maken deze pomp ook geschikt voor 

agrarische toepassingen (sproeiinstallaties).

SnIJSySTEEM

Daar waar de meeste pompen het vaste materiaal alleen 

maar vermalen, zorgt het snijmechanisme in de LANDY 

pomp ervoor dat vaste delen worden versneden. Versneden 

deeltjes passeren zonder de snijinrichting te beschadigen, 

waardoor een lange levensduur gewaarborgd is. Indien 

nodig kan de snijinrichting eenvoudig worden vervangen.

Landy Versnijdende Pompen

VOORdELEn

  Zelfsmerende “heavy duty” pomplagers

  Geen hoog motorvermogen vereist

  Hoge werkdruk

  Aanpasbaar

  Betrouwbaar

  Diverse koppelinrichtingen voor aansluiting op pompen 

van derden
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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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