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HOOG-RENDEMENT SNIJPOMPEN

De KCT+  onderwaterpomp met snijinrichting
wordt ingezet voor huishoudelijk en industrieel
afvalwater waarin zwevende bestanddelen 
voorkomen.
De op de pomp toegepaste innovatieve 
technieken hebben geresulteerd in een 
betrouwbare, hoog-rendement pomp 
waarmee onderhouds- en operationele kosten 
gereduceerd worden.
Ondanks een beperkt motorvermogen is 
de pomp toch in staat om onder hoge druk
afvalwater over lange afstanden te verpompen
en niveauverschillen te overbruggen. Hierdoor 
is de pomp veelzijdig inzetbaar.

INLEIDING

Landustrie Sneek BV is al sinds 1913 actief in 
de behandeling en het transport van water. 
Op de Nederlandse markt is Landustrie 
toonaangevend voor wat betreft het 
ontwerpen, leveren, installeren en 
onderhouden van pompen en pompinstallaties.
Onlangs heeft Landustrie haar ruime 
range aan pompen uitgebreid met 
pompen van Italiaanse makelij. 
Landustrie heeft de exclusieve 
vertegenwoordiging van 
Caprari pompen in Nederland 
aan haar activiteiten 
toegevoegd.



POMPONDERDELEN

Pomphuis gietijzer
Waaier gietijzer
Snijinrichting roestvrijstaal
Aanzuigopening gietijzer
Mechanische afdichting
pompzijde silicooncarbide/aluminium
As roestvrijstaal
Mechanische afdichting 
motorzijde grafiet/steatit
Bouten en moeren roestvrijstaal

KENMERKEN

ZELF-REINIGEND EN VERSTOPPINGSVRIJ
Het hydraulische deel van de pomp is zodanig
uitgevoerd dat bewegende delen niet geblok-
keerd raken door vaste bestanddelen welke
moeilijk te versnijden zijn.

SNIJINRICHTING MET LANGE LEVENSDUUR
Materiaal en uitvoering zorgen voor een slijtvaste
snijinrichting, welke indien nodig evenvoudig te
vervangen is.

LAGERS MET LANGE LEVENSDUUR
De voorkomende krachten op de lagers zijn 
bij deze pompen beperkt.

HOOG RENDEMENT
Hoog rendementswaarden voor de 
gehele pompenrange waarbij slechts 
beperkt motorvermogen nodig is.

HYDRAULISCHE REPARATIES
Hydralische delen zijn eenvoudig te 
herstellen doordat slijtage tussen 
waaier en inlaatdeksel minimaal is.

CONSTRUCTIE

MOTOR
A-synchroon, 3-fasen, kortsluitankermotor, 
dubbele mechanische afdichting met 
oliekamer. Explosieveilige versie op verzoek
leverbaar.

MONTAGE
Voetplaten zijn beschikbaar voor zowel de
vaste onderwater opstelling als voor de 
pompophanging.
In beide gevallen blijft de pomp in schuine 
stand om doorvoer van vaste delen mogelijk 
te maken en om schoonmaak van de put 
te vergemakkelijken.
De mobiele pompversie heeft zijn eigen 
voetsteun waarbij overige accessoires 
overbodig zijn.
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Landustrie Sneek BV
Postbus 199
8600 AD Sneek
Nederland

Tel. 0515 - 48 68 88
Fax 0515 - 41 23 98
e-mail  info@landustrie.nl
website  www.landustrie.nl

Bezoekadres Pieter Zeemanstraat 6, Sneek
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VERZAMELGRAFIEK

OPSTELLING

Onderwater met automatische koppeling
Ophanging met automatische koppeling
Onderwater mobiele uitvoering


