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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.

KC+ SERIE

Onderwaterpompen
De KC+  onderwaterpomp is speciaal geschikt
voor het verpompen van communaal en 
industrieel afvalwater naar een pompstation of
afvalwaterzuiveringsinstallatie. De pomp kan 
worden uitgevoerd met zowel 1- of 2-kanaal 
verstoppingsvrije waaier als met een open 
teruggetrokken waaier. Een vortex waaier 
wordt aanbevolen in afvalwater met een hoge 
concentratie vaste bestanddelen, zoals vezels e.d.

Met onze kennis en ervaring op het gebied van
waterbehandeling kunnen wij voor u de juiste
pompselectie maken. 
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POMPONDERDELEN

Pomphuis gietijzer
Handle (optioneel) roestvaststaal
Waaier gietijzer
Slijtring staal/rubber
Aanzuigopening gietijzer
Mechanische afdichting pompzijde silicooncarbide/keramisch
Lagersteun nodulair gietijzer
As roestvaststaal
Mechanische afdichting motorzijde grafiet/keramisch
Geleidingssonde
Bouten en moeren roestvaststaal

Alle modellen zijn verkrijgbaar in ATEX II 2G EExd IIB T4 
explosiebeveiligde uitvoering.

K..W065F
K..M065FDN 65 kW 1,25 - 2,2

Dit pompmodel is uitgevoerd met een 
vereenvoudigd pomphuis. De pomp heeft 
een hoge betrouwbaarheid, levensduur en 
kwaliteit en een vermogen zoals doorgaans 
van toepassing bij pompen voor huishoudelijk
gebruik.

INSTALLATIE

Vaste opstelling
onderwater

Mobiele opstelling
onderwater

Speciale uitvoeringen op verzoek

Vortex Enkelkanaals

W M



DN 80 - 200 kW 1,1 - 15

Deze kwaliteitspomp is met zijn compacte 
constructie zeer betrouwbaar en heeft een lange
levensduur. De pomp is standaard uitgevoerd
met een veiligheidsinrichting en bezit een 
uitgemeten elektrische aansluiting. 

INSTALLATIE

Vaste opstelling
onderwater

Mobiele opstelling
onderwater

Speciale uitvoeringen op verzoek

POMPONDERDELEN

Pomphuis gietijzer
Handle (optioneel) roestvaststaal
Waaier gietijzer
Slijtring staal/rubber
Aanzuigopening gietijzer
Mechanische afdichting pompzijde silicooncarbide/keramisch
Lagersteun nodulair gietijzer
As roestvaststaal
Mechanische afdichting motorzijde grafiet/keramisch
Geleidingssonde
Bouten en moeren roestvaststaal

Alle modellen zijn verkrijgbaar in ATEX II 2G EExd IIB T4 
explosiebeveiligde uitvoering.

K..W080H
K..M080H
K..W080L
K..M080L
K..M100H
K..W100L
K..M150L

K.D200N
(+006562)

Vortex Enkelkanaals Tweekanaals

W M D



K..M100N
K..M150N
K..M200P
K..D200N
K..D250P

Enkelkanaals Tweekanaals

POMPONDERDELEN

Pomphuis gietijzer
Handle (optioneel) roestvaststaal
Pompkop gietijzer
Waaier gietijzer
Slijtring staal/rubber
Mechanische afdichting pompzijde silicooncarbide
Oliekamer gietijzer
Pomphuis roestvaststaal
Koelleiding roestvaststaal
As roestvaststaal
Mechanische afdichting motorzijde grafiet/roestvaststaal
Geleidingssonde
Bouten en moeren roestvaststaal

Alle modellen zijn verkrijgbaar in ATEX II 2G EExd IIB T4 
explosiebeveiligde uitvoering.

DN 100 - 250 kW 9 - 32

Deze pomp is zeer geschikt voor continu
bedrijf onder zware omstandigheden.
Daarnaast is  deze pomp ruim toepasbaar,
onderhoudsvriendelijk en betrouwbaar.

INSTALLATIE

Vaste opstelling
onderwater

Droge horizontale 
opstelling

Speciale uitvoeringen op verzoek

Mobiele opstelling
onderwater

Droge verticale
opstelling

M D



DN 150 - 350 kW 17 - 62

Deze pomp met zelfreinigend vermogen en
tweekanaalwaaier is zeer betrouwbaar en geeft
zelfs onder hoge druk een hoog rendement. 
De pomp is uitgevoerd met een enkele oliekamer
voor de complete serie en is tevens uitwissel-
baar met pompen met gelijke doorlaat.  

INSTALLATIE

Vaste opstelling
onderwater

Droge horizontale 
opstelling

Speciale uitvoeringen op verzoek

Droge verticale
opstelling

Mobiele opstelling
onderwater

POMPONDERDELEN

Pomphuis gietijzer
Handle (optioneel) roestvaststaal
Pompkop gietijzer
Waaier gietijzer
Slijtring staal/rubber
Mechanische afdichting pompzijde silicooncarbide
Oliekamer gietijzer
Pomphuis roestvaststaal
Koelleiding roestvaststaal
As roestvaststaal
Mechanische afdichting motorzijde grafiet/roestvaststaal
Geleidingssonde
Bouten en moeren roestvaststaal

Alle modellen zijn verkrijgbaar in ATEX II 2G EExd IIB T4 
explosiebeveiligde uitvoering.

K..M150R
K..M250Z
K..M250R
K..D300Z
K..300R
K..350R

Enkelkanaals Tweekanaals

M D
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OPSTELLINGSMOGELIJKHEDEN

VAST MET VOETSTUK

Deze opstelling is de beste oplossing voor permanente
pompstations.
Eenvoudig te installeren zonder bouwkundige aanpassingen.
De snelle pompaansluiting zorgt voor een eenvoudige 
montage en demontage.
Onderhoud kan veilig worden uitgevoerd zonder dat men 
de put hoeft te betreden.

Voetstuk, leidingwerk, ketting etc. zin voor deze opstelling
beschikbaar, maar ook alle aansluitende leidingwerk kan 
geleverd worden.

DROGE OPSTELLING

Deze opstelling is de beste oplossing
voor permanente pompstations.
Eenvoudig te installeren zonder 
bouwkundige aanpassingen.
De snelle pompaansluiting zorgt voor 
een eenvoudige montage en demontage.
Onderhoud kan veilig worden uitgevoerd
zonder dat men de put hoeft te betreden.

Voetstuk, leidingwerk, ketting etc. zin
voor deze opstelling beschikbaar, maar
ook alle aansluitende leidingwerk kan 
geleverd worden.

MOBIEL MET VOETFRAME

Deze opstelling is geschikt voor :
Incidenteel en ongebruikelijke toepassing
Bouwplaatsen waar mobiele opstelling 
vereist is
Renovatiewerkzaamheden van bestaande 
stations

Voetsteun, toevoerleidingsteun, ketting etc.
op verzoek leverbaar, maar ook alle 
aansluitende leidingwerk kan geleverd 
worden.



HYDRAULISCHE SPECIFICATIE

Het hydraulisch gedeelte bestaat uit waaier en
pomphuis. Twee in serie geplaatste mechanische
afdichtingen voorkomen instromen vanuit pomphuis
naar motorkamer.

MECHANISCHE SPECIFICATIE

MOTOR
Asynchroon, driefasen, kortsluitankermotor. 
Motorkoeling door het medium of door een 
koelinrichting (in pomphuis). De motor
wordt van de pomp gescheiden door een
oliekamer welke tevens als smering dient
voor de mechanische afdichtingen en als
warmtegeleider. De motorkop moet 
overeenkomen met de afmetingen van de
pomp om een perfecte koeling te realiseren
(m.u.v. de pomp met koelinrichting).

LAGERING
De verlengde motoras waarop de waaier is gemonteerd
wordt door twee levensduur gesmeerde lagers
gesteund. Het onderlager vangt de axiale krachten op.
Het roterende geheel is zeer compact met een enigs-
zins uitstekende pompas welke de krachten op het
lager vermindert en een lange levensduur garandeert.

MECHANISCHE AFDICHTINGEN
De dubbele mechanische 
afdichting (in serie gemonteerd)
zorgt voor een veilige werking
van de motor. Als er een defect
optreedt in de afdichting op 
de pompzijde, zal dankzij de
tweede afdichting aan 
motorzijde de motor niet
beschadigen. De afdichtingen

zijn gemaakt van een materiaal geschikt voor zware
bedrijfsomstandigheden, de afdichting aan pompzijde
is gemaakt van slijtvast materiaal.

VEILIGHEID
Geleidingssensor (op enkele modellen)
De geleidingssensor in de oliekamer signaleert water 
in olie en geeft dit door aan de schakelkast. Dit is
eveneens een controle op de goede werking van 
de mechanische afdichting aan de pompzijde.

Temperatuursensor (op enkele modellen)
De motor is voorzien van twee temperatuursensoren, 
in serie gemonteerd, en geïnstalleerd in de wikkeling. 
In geval van oververhitting (boven 132ºC) zal de
stroomtoevoer stoppen totdat de temperatuur 
weer gezakt is naar ten minste 15ºC.

VORTEX WAAIER (W)
De waaier heeft een 
grote open doorlaat, is 
verstoppingsvrij en slijtage-
bestendig. Het enigszins
lagere rendement wordt 
gecompenseerd door de 
veelzijdigheid van de 
waaier. Aanpassing in 
waaierdiameter maakt het

mogelijk dat de pomp op ieder punt van de Q/H
curve kan worden ingezet. De pomp wordt speciaal 
aanbevolen voor afvalwater met een grote hoeveel-
heid vaste bestanddelen en grote vezels, en voor 
rioolwater met een hoge concentratie gas en slib.

1-KANAALWAAIER (M)
De waaier heeft een 
grote open doorlaat om 
verstopping te voorkomen
en is slijtbestendig. Hoog
hydraulisch rendement.
Overbelasting van de motor 
wordt voorkomen door 
zelfbeperkende hydraulica.
De waaier is uitermate

geschikt voor schoon water, water met vezels en
vaste bestanddelen, rioolwater, afvalwater 
en slib. Laag trillingspatroon door dynamisch 
uitgebalanceerde waaier.

2-KANAALWAAIER (D)
De waaier heeft een 
grote open doorlaat om 
verstopping te voorkomen,
is slijtbestendig en geeft een
hoog rendement bij hoge
toevoer. Speciaal geschikt
voor schoon water, water
met vezels en vaste
bestanddelen, rioolwater, 

afvalwater en slib. De symmetrisch en dynamisch
uitgebalanceerde waaier geeft zelfs in geval van 
slijtage een laag trillingsniveau.
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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
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VERZAMELGRAFIEK


