
w

Titel - 2 Zeile - Calibri bold, 42pt, 50ptCompact pompen
Hidrostal schroefcentrifugaal compact pompen zijn verplaatsbare en 
robuuste sets die gebruiksgemak en robuustheid combineren met het 
superieure hydrauliek en het verwerken van vaste delen d.m.v. de unieke 
schroefcentrifugaalwaaier.
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Hidrostal compact pompen garanderen een 100% verstoppingsvrije werking in 
veeleisende situaties. Ze worden gebruikt in slurrie en afvalwatertoepassingen, 
door hulpdiensten en brandweer, op bouwplaatsen en zelfs voor particuliere 
doeleinden.

Compact pompen – klein, verplaatsbaar 
en klaar voor gebruik wanneer nodig.

Hidrostal schroefcentrifugaal compact pompen zijn verplaatsbare, robuuste sets die 
gebruiksgemak en robuustheid combineren met het superieure hydrauliek en het 
verwerken van vaste delen d.m.v. de unieke schroefcentrifugaalwaaier. Dit maakt het de 
ideale pomp voor alle soorten openbare  en industriële afvalwater-, slurrie- en 
modder toepassingen, alsook bescherming tegen overstromingen met een 
verplaatsbare of vaste pompopstelling.

Typische toepassingen

→   Industrieel effluent
→   Viskeuse media
→   Retour en actief slib
→   Drainage
→   Proces afvalwater
→   Reiniging pompputten
→   Bouwplaatsen
→   Tijdelijke wateroverlast
→   Noodoproepen / brandweer

Specificaties

→   Diameter persaansluiting: 50 – 80 mm (2” – 3’’)
→   Diameter zuigaansluiting: 50 – 80 mm (2” – 3’’)
→   Opvoerhoogte: 0.5 – 21 m
→   Debiet: 0.8 – 25 l/s 
→   Vermogen: 0.1 – 2.4 kW
→   Frequenties: 50 Hz, 60 Hz, VFD
→   Materialen: Gietijzer, nodulair gietijzer, Hi-Chrome,  
        Roestvrij staal, Duplex

    



Product Highlights

Product voordelen

→   Verpompen van vaste delen met een  
        diameter van 50 mm (2’’)
→   Robuuste pomp voor het verpompen van vloeistoffen  
        met vezels
→   Steile pompcurve door verdringereigenschappen  
        bij viskeuze vloeistoffen
→   Verplaatsbaar. Gewicht van 32 kg met 10 meter kabel
→   Hoog rendement en compacte constructie
→   Vlakke vermogenslijn
→   Dubbele mechanische afdichting
→   Atex uitvoering beschikbaar

   



       

Vanwege hun uitstekende eigenschappen, worden  
Hidrostal pompen gebruikt in tal van gemeentelijke,  
openbare en industriële sectoren. Ze pompen de meest 
uiteenlopende vloeistoffen en materialen voorzichtig en 
met een lage pulsatie. Onze specialisten selecteren de 
meest geschikte materiaalcombinaties en passen elke 
pomp individueel aan de lokale vereisten aan. Met dit  
proces zorgen we ervoor dat Hidrostal-pompen succesvol 
zijn in moeilijke toepassingen en de beste resultaten  
behalen met betrekking tot prestaties, energie-efficiënte 
en lage levenscycluskosten (Life Cycle Cost - LCC) .

Toepassingen
→ Lange levensduur
→ Lage pulsatie
→ Continue debiet proportioneel met de snelheid
→ Hoge drukstabiliteit over een breed snelheidsbereik
→ Verstoppingsvrij
→ Hoge zuigcapaciteit
→ Hoog rendement
→ Stabiele, steile pompcurve
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