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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. D-M SERIE

Onderwaterpompen
De pomp voor alle problemen op het gebied 
van drainage en effluent.
De serie D-M pompen is zeer geschikt voor
behandeling van oppervlaktewater. Het 
gebruikersvriendelijke ontwerp en het hoge 
rendement geven veel voordelen voor mens en
milieu. De uitgebreide range levert een pomp
voor iedere toepassing; van speciaal 
lichtgewicht en eenvoudig hanteerbare 
pompen tot robuuste pompen voor de meest
zware omstandigheden. Na aansluiting van de 
bekabeling en afvoerleiding is de pomp klaar
voor gebruik.

Serie D
De D-pomp is van toepassing in schoon of 
licht vervuild water, vrij van agressieve of vaste
bestanddelen welk de instroom of waaier 
kunnen verstoppen.

Serie M
De M-pomp is uitgevoerd met een grote vrije
doorlaat en dus geschikt voor afvalwater met
vaste bestanddelen welke binnen de afmetingen
van de doorlaat vallen.

Alle D en M pompen zijn uitgevoerd volgens de
geldende CE Richtlijnen.



Type DRN - DRH-L

Pompen geschikt voor bouwplaatsen en 
overige locaties waar een continu pompbedrijf
zelfs onder extreme omstandigheden 
gegarandeerd dient te zijn. De pomp wordt
gekenmerkt door: duurzame constructie, het
gebruik van slijtvaste materialen in pompdelen
die in aanraking komen met het te verpompen
medium en een speciale inrichting om slijtage
als gevolg van lekkage aan pompaanvoer te
voorkomen

Deze kenmerken, samen met het onderhouds-
vrije ontwerp van de pomp, zorgen voor een
continu hoog rendement en een lange 
levensduur.

De motor is ingesloten in een motorhuis met
isolatieklasse F, 
Diefasen, 400V ±10%, 50 Hz.
Bouten in roestvaststaal.

DRAINAGEPOMP – SERIE D

Type DX - DA
Pompen voor huishoudelijk gebruik (DX) of voor
professioneel gebruik (DA). Geschikt voor schoon
tot lichtvervuild water.

Uitvoering :
Enkelfase 230V, -10% +6%, 50 Hz 220V ±5%
Driefasen 400V ±10%, 50 Hz 380V ±5%
Motor in oliebad
Isolatieklasse F
Beschermingsklasse IP68
Bouten in roestvaststaal

VUILWATERPOMP – SERIE M

Type MX - MA
Pomp uitgevoerd met kanaalwaaier of Vortex 
waaier, met vrije doorlaat en zeer geschikt voor
de behandeling van licht vervuild afvalwater, en
voor het ledigen van septic tanks.
De pomp uitgevoerd met Vortex waaier is
geschikt voor afvalwater met vaste bestand-
delen.
Op verzoek kunnen de MA pompen 
uitgevoerd worden met een automatische 
koppeling aan de afvoer voor het gebruik in
effluent of septic tanks.

Technische gegevens:
Enkelfase 230V -10% +6% 50Hz
Driefasen 400V ±10% 50Hz 
Motor in oliebad, isolatieklasse F, 
beschermingsgraad IP68
Roestvaststalen bouten
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Verzamelgrafiek

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

Watertechnologie


