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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.

K-KOMPACT SERIE

Droog opgestelde pompen
De nieuwe serie K-Kompact pompen zijn het
resultaat van de nieuwste technologie en van een
continue investering in research en ontwikkeling.
De K-Kompact pompen zijn ontworpen voor
behandeling van huishoudelijk en industrieel 
afvalwater.

Bij het ontwerp van de K-Kompact pompen is 
uitgebreid onderzoek verricht naar de stromings-
eigenschappen en de mechanische duurzaam-
heid. De pompen worden gekenmerkt door een
geavanceerde motor-pomp koppeling, waarmee
een betrouwbare pomp en een hoog vermogen
wordt bereikt.  

In het vernieuwde ontwerp zijn de compactheid,
het lage trillingsniveau en de geringe afmetingen
van monoblok pompen gecombineerd met de 
robuustheid en de veelzijdigheid van vertikaal 
gemonteerde pompen met elastische koppelingen.

De K-Kompact pompen geven een uitstekend 
rendement in 1- en 2-kanaalwaaier uitvoering.
De pomp met Vortex waaier is uitermate geschikt
voor vloeistof met een hoge concentratie aan
vaste delen, lange vezels en belucht water. 

Net als alle andere Caprari pompen wordt ook 
de K-Kompact gekenmerkt door lage 
"total costs of ownership", een hoog rendement, 
betrouwbaarheid, en extreem 
lage onderhoudskosten.

TOEPASSING

De pompen worden hoofdzakelijk toegepast 
op het gebied van afvalwaterzuivering en 
-behandeling. Hierbij moet men in het bijzonder
denken aan denitirificatie, nitrificatie, slib-
behandeling en filtratie. Meer algemeen 
worden de pompen ingezet voor industrieel
afvalwater, zoals in de  papierindustrie, 
staalbouw, looierij, voedingsindustrie, keramiek
en marmerindustrie. 



ONDERHOUD

Het pomponderhoud is zeer eenvoudig. De as
en afdichtingen kunnen geïnspecteerd worden
zonder demontage van het pomphuis. De motor
kan separaat van het hydraulische deel worden
verwijderd. 

VERTIKALE OPSTELLING

Pomp op gietijzeren voetstuk 
Roestvrijstalen bouten en moeren

EIGENSCHAPPEN

Vortex waaier, 1- en 2-kanaals
Instelbare, geflensde in- en uitlaat
Dubbele mechanische afdichting met olie
detectie en smeerinrichting voor optimale 
veiligheid en duurzaamheid
Geleidingssonde t.b.v. constante controle 
van mechanische afdichting
Dubbele pompas-lagers
IP55 motor met standaard flensaansluiting

MOTOR-POMP KOPPELING

Door de speciale motor-pomp koppeling en 
de dubbele lagers op de pompas worden 
trillingen voorkomen vanaf de waaier naar de
motorlagers.
De koppeling is zelfinstelbaar en behoeft niet te
worden nagesteld.
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HORIZONTALE OPSTELLING

Pomp met gecoate stalen ophanging 
Roestvrijstalen bouten en moeren
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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

Watertechnologie

K-KOMPACT KENMERKEN

Meer dan 80 modellen
Compact, robust en veilig
Betrouwbaar
Hoog rendement
Ruim toepasbaar
Eenvoudig te installeren en te onderhouden
Uitstekende "total costs of ownership"
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