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De kracht van Inventflow

Inventflow
Inventflow heeft ruime ervaring in het leveren en
onderhouden van een breed scala aan pompen en
procescomponenten. Van zowel hygiënische en
aseptische, in de voedings-, genots-,
en pharma industrie, tot industriële pompen.
Onze kracht is het leveren van componenten met
de absolute kennis van de verschillende applicaties.
Samen met de klant, maken wij de juiste keuzes in
ontwerp en prijsstelling.

Gespecialiseerd team van
deskundige mensen
Tevens is Inventflow specialist op het gebied van
service en onderhoud aan pompen en systemen.
Kiezen voor Inventflow betekent totale controle
over uw productieproces.
Met ons gespecialiseerde team van deskundige
mensen, haalt u expertise in huis. Voor advies,
verkoop en distributie van pompen en systemen.
Onze focus ligt op maximaal resultaat voor klanten
en gebruikers. Inventflow zet zich dagelijks voor
meer dan 100% in voor een duurzaam en optimaal
productieproces bij de klant.
Inventflow is actief in de Benelux en Duitsland, met
eigen verkoopkantoren.

Uw continuïteit gewaarborgd
met onze totaalservice
We kunnen het gehele onderhoud op locatie uitvoeren of in één van onze servicevestigingen.
Onze gespecialiseerde en getrainde servicemonteurs voeren het totale onderhoud uit. Al het onderhoud en revisies leggen we vast met foto’s, om het
voor u inzichtelijk te maken.
Wij ontzorgen op het gebied van pompen door
correctief, preventief en predictief onderhoud.
Hierin zijn verschillende zaken erg belangrijk, zoals
de juiste uitlijning van pompen en trillingsmetingen.
Ook kunnen wij flowmetingen verzorgen om standtijden van uw pompen te verlengen

Waarom kiezen voor de
totaalservice van Inventflow?

Onderhoudscontracten
Testinstallatie
Eigen voorraad
24/7 Servicedienst
Uniek Online Service Center

Grundfos kiest voor Inventflow
De missie van Grundfos, de basis van het bestaan, is om over de hele wereld met succes kwalitatief hoogwaardige
pompen en pompsystemen te ontwikkelen, te produceren en te verkopen en zo bij te dragen aan een betere levenskwaliteit
en een gezond milieu.
Vanuit deze missie werken zij al jaren aan het milieuvriendelijker en efficiënter maken van pompen over de hele wereld.
Samen met Grundfos bezitten wij de kennis om een oplossing te vinden voor ieder utiliteit vraagstuk. Grundfos levert zowel
centrifugaalpompen, doseerpompen (voorheen Alldos) en pompen voor waterbehandeling.

Magna1 en magna3 pompen
Circulatiepompen
• Capaciteit tot 70 m3/h (Magna1)
			 tot 150 m3/h (Magna3)
• Opvoerhoogte tot 18 mwk
• PN 6/10/16 bar
• Temperaturen tot max. 110 ºC

Hydrofoorset
Complete drukverhogingsystemen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Robuuste, compacte units
Constante druk tijdens verandering in debietvraag
Uiterst efficient
Onderhoudsvriendelijk
Ruimtebesparend
Gemakkelijke inbedrijfstelling
Detectiefunctie voor lage volumestroom
Voor toepassing geoptimaliseerde software
BUS en Ethernet communicatie-optie

CR, CRE, CRN, CRNE, CRI, CRIE pompen
Meertraps centrifugaalpompen
• Capaciteit tot 180 m3/h
• Opvoerhoogte tot 320 mwk
• Temperaturen tot max. 180 ºC

TP en TPE pompen
Verticale inline centrifugaalpompen
• Capaciteit tot 4500 m3/h - 50 Hz
(1235 m3/h - 60 Hz).
• Opvoerhoogte tot 170 mWk - 50 Hz
(235 mWk - 60 Hz).
• Mediumtemperatuur -25 ºC tot +150 ºC.
• PN 6/10, PN 10, PN16 en PN25.
• Omgevingstemperatuur tot max. 60 °C.

NB, NBG, NBE, NBGE pompen
Norm- en blokpompen
•
•
•
•

Capaciteit tot 1300 m3/h
Opvoerhoogte tot 160 mWk
PN 10, 16 en 25 bar
Voor temperaturen tot 140 ºC

NK, NKG, NKE, NKGE pompen
Norm- en blokpompen
•
•
•
•

Capaciteit tot 1300 m3/h
Opvoerhoogte tot 160 mwk
PN 10/16 en 25 bar.
Temperaturen tot max. 180 ºC

Doseerpompen
Smart Digital S
De beschikbare typen in deze serie zijn:
DDA: DDA 7,5-16, DDA 12-10, DDA 17-7, DDA 30-4
DDC: DDC 15-4, DDC 9-7, DDC 6-10
DDE: DDE 6-10, DDE 15-4
• Capaciteit: max. 30 l/h
• Bedrijfsdruk: tot 16 bar
• Viscositeit: max. 2500 mPas
• Voeding: 100-240 V, 50-60 Hz

Smart Digital XL

DMX Doseerpomp

De beschikbare typen in deze serie zijn:
DDA/DDE 60-10, DDA/DDE 120-7, DDA/DDE 200-4
• Capaciteit: max. 200 l/h
• Bedrijfsdruk: tot 10 bar
• Viscositeit: max. 3000 mPas
• Voeding: 100-240 V, 50-60 Hz

De beschikbare typen in deze serie zijn:
DMX 221, DMX 226 en DMX 227
• Capaciteit: max. 2 x 4000 l/h
• Bedrijfsdruk: tot 10 bar
• Voeding: 100-240 V, 50-60 Hz

DMH Doseerpomp
DME Doseerpomp
De beschikbare typen in deze serie zijn:
DME 375 en DME 940
• Capaciteit: max. 940 l/h
• Bedrijfsdruk: tot 10 bar
• Voeding: 100-240 V, 50-60 Hz

De Grundfos DMH doseerpompen zijn ontworpen om te
werken onder zware omstandigheden. Het zijn een reeks
extreem sterke, robuuste doseerpompen voor toepassingen waar een substantieel doseerbereik en hogedrukcapaciteiten nodig zijn.
• Hogedrukdosering tot max. 200 bar

SP onderwaterpompen
4”, 6”, 8”, 10” en 12” onderwaterpompen
• State - of - the -art hydraulica biedt lage
bedrijfskosten en een hoge energie efficiëncy.
• 100% RVS, zowel van binnen als van buiten.
• Bestand tegen zand
• Bestand tegen agressief water
• Motoroverbelastingsbeveiliging
• Droogloopbeveiliging
• Bewaking, beveiliging en communicatie via de
MP 204 beschermingsunit en de Grundfos GO

SE, SEV en SEG pompen
Rioolwaterpompen voor huishoudelijk gebruik
•
•
•
•

Max. flow: 83,3 l/s
Max. druk: 6 bar
Max. opvoerhoogte: 43.55 m.
Vloeistoftemperatuur: 40 °C

SEG
•
•
•
•

Max. flow: 5.28 l/s
Max. druk: 6 bar
Max. opvoerhoogte: 45.87 m.
Vloeistoftemperatuur: 40 °C

Hilge
Hilge is één van ‘s werelds leidende fabrikanten van pompen voor de farmaceutische- en voedingsmiddelenindustrie
en gespecialiseerd in de ontwikkeling van pompen die tegemoet komen aan de bijzonder strikte hygiënische
eisen van brouwerijen en zuivel-, voedings- en farmaceutische industrieën. Hilge heeft veel ervaring in flexibele
productie en de pompen hebben een zeer positieve reputatie. Door hen toe te voegen aan ons assortiment
kunnen we nog aantrekkelijkere oplossingen bieden aan de industrieën die moeten voldoen aan de zeer
strenge eisen op het vlak van hygiëne. Verder ontwikkelt Hilge industriële oplossingen op maat alsook oplossingen
met milieu- en oppervlaktetechnologie.

Hilge HYGIA
Deze nieuwe Hilge pomp is ontwikkeld voor gebruik
in industrieën die hoge eisen stellen aan hygiëne en
flexibiliteit.
•
•
•
•
•

Hilge Hygiana
Eéntraps- en meertraps, end-suction
hygiënische pompen
• Debiet max. 60 m3/h
• Opvoerhoogte max. 175 mtr.
• Bedrijfstemperatuur: 95 °C
(150 °C op aanvraag)
• Bedrijfsdruk max. 25 bar

Debiet max. 110 m3/h
Opvoerhoogte max. 75 mtr.
Bedrijfstemperatuur: 95 °C (150 °C op aanvraag)
Sterilisatie temperatuur (SIP): 140 °C
Bedrijfsdruk PN 16 (PN 25 op aanvraag)

Hilge Durietta
Enkel- of meertraps, end-suction
hygiënische pompen
• Debiet max. 8 m3/h
• Opvoerhoogte max. 75 mtr.
• Bedrijfstemperatuur: max. 95 °C
(120 °C op aanvraag)
• Bedrijfsdruk max. 8 bar

Hilge Sipla
Eéntraps, zelfaanzuigende
hygiënische zijkanaalpompen
• Debiet max. 80 m3/h
• Opvoerhoogte max. 50 mtr.
• Bedrijfstemperatuur: 95 °C
(140 °C op aanvraag)
• Bedrijfsdruk max. 10 bar

Hilge Maxa/Maxana
End-suction procespompen
• Debiet max. 1400 m3/h
• Opvoerhoogte max. 100 mtr.
• Bedrijfstemperatuur: 95 °C
(150 °C op aanvraag)
• Bedrijfsdruk: max. 10 bar

Hilge Novalobe
Roterende lobbenpomp met positieve verplaatsingen
•
•
•
•
•

Verplaatsing: 0,06 t/m 1,29 l/rev
Max. drukverschil: 16 bar
Viscositeit max. 1.000.000 cP
Bedrijfstemperatuur: 95 °C
Bedrijfsdruk: t/m 40 bar

Hilge Contra
Ééntraps- en meertraps, end-suction hygiënische pompen
• Debiet max. 40 m3/h
• Opvoerhoogte max. 160 mtr.
• Bedrijfstemperatuur: + 95 ºC
(150 °C op aanvraag)
• Bedrijfsdruk max. 25 bar

Hilge TP
Ééntraps, normaal aanzuigende
centrifugaalpompen
voor standaard toepassingen
• Debiet max. 220 m3/h
• Opvoerhoogte max. 95 mtr.
• Bedrijfsdruk max. 16 bar

Hilge TPS
Ééntraps, zelfaanzuigende centrifugaalpompen
voor standaard toepassingen
• Debiet max. 110 m3/h
• Opvoerhoogte max. 95 mtr.
• Bedrijfsdruk max. 16 bar

Inventflow: partner van Wangen voor de Benelux
Pompenfabriek Wangen produceert excentrische wormverdringerpompen en hygiënische schroefspindelpompen.
De Duitse pompenfabrikant Wangen staat bekend als producent van robuuste en kwalitatief hoogwaardige pompen.
Dankzij de ruime ervaring en kennis helpen wij u graag met het leveren van klantspecifieke oplossingen.
Met een ruime voorraad van zowel Wangen pompen als Wangen onderdelen kunnen
we u snel van dienst zijn. Wangen is in 1969 opgericht en genoemd naar de hoofdvestiging in Wangen im Algäu.

Schroefspindelpomp
De schroefspindelpomp voor de foodindustrie!
Wangen Twin 70
•
•
•
•

Max. opvoerdruk: 16 bar
Max. capaciteit: 15 m3/h
Max. viscositeit: 1.000.000 mPas
Max. temperatuur: 130 °C

Wangen Twin 104

Wangen Twin 130

•
•
•
•

•
•
•
•

Max. opvoerdruk: 16 bar
Max. capaciteit: 40 m3/h
Max. viscositeit: 1.000.000 mPas
Max. temperatuur: 130 °C

Wangen Twin 180

Max. opvoerdruk: 16 bar
Max. capaciteit: 100 m3/h
Max. viscositeit: 1.000.000 mPas
Max. temperatuur: 130 °C

Wangen Vario Twin

• Max. capaciteit: 200 m /h
• Max. viscositeit: 1.000.000 mPas
• Max. temperatuur: 130 °C
3

• Max. capaciteit: 10 m3/h
• Max. viscositeit: 3.000.000 mPas
• Max. temperatuur: 90 °C

Wangen Hyline
•
•
•
•

Capaciteit: 0,02 - 7 m3/h
Maximale verschildruk: tot 20 bar
Temperatuur: -30 °C - 140 °C
Viscositeit: tot 100.000 mPas

Hygiënische
wormverdringerpompen
•
•
•
•

Max. opvoerdruk: 48 bar
Max. capaciteit: 150 m3/h
Max. viscositeit: 200.000 mPas
Max. temperatuur: 140 °C

DEPA Membraanpompen
DEPA membraanpompen staan bekend om de kwaliteit en het innovatieve ontwerp en kunnen worden gebruikt in
diverse toepassingen. Deze persluchtgedreven membraanpompen worden wereldwijd ingezet in moeilijke situaties en
bewijzen daar de grote betrouwbaarheid en efficiëntie. Het leveringsprogramma is steeds verder uitgebouwd en steeds
worden de nieuwste materialen toegepast. Kwaliteit, eenvoud in werking en onderhoud hebben altijd vooraan gestaan
bij de ontwikkeling van deze pompen. In applicaties waarin metaaldelen niet bestand zijn tegen bepaalde corrosieve
media, biedt het kunststof pompprogramma van DEPA uitkomst. DEPA membraanpompen zijn verkrijgbaar met EHEDG
voor de voedingsmiddelen-, dranken- en pharma industrie.

DEPA Serie M
Metalen membraanpompen
Het pomphuis is gemaakt van gegoten aluminium, gietijzer GGG40 of RVS 316L,
zodat er voor elke toepassing een pomp beschikbaar is. De membranen, klepzittingen en balkleppen zijn in zeer veel verschillende materialen verkrijgbaar.
De DEPA membraanpompen worden gefabriceerd in vijf verschillende maten met
de aansluitingen DN15, DN25, DN40, DN50 en DN80.

DEPA Serie L
Zowel in Food als aseptische uitvoering verkrijgbaar
DEPA beschikt over een breed scala aan membraanpompen voor toepassingen in
steriele processen. Met name in de farmaceutische, biofarmaceutische industrie en
gezondheidszorg. Ze zijn ontworpen voor het verpompen van abrasieve, visceuze
of gevoelige media alsook media met vaste delen. De pompen vereisen minimaal
onderhoud en zijn voorzien van een corrosiebestendige constructie. Alle onderdelen die met het medium in contact komen zijn uitgevoerd in RVS 316 (of 304).
Andere kenmerken zijn onder meer onderhoudsvrije regelkleppen, een RVS onderstel met geïntegreerde anti-trillingsdempers, uitlaten en luchtfilters.

DEPA Serie P
Kunststof membraanpompen
Pompen vervaardigd uit metaal, beschikken vaak niet over de vereiste chemische
resistentie. Om aan deze corrosieve weerstandseisen te voldoen, heeft DEPA luchtaangedreven pompen ontwikkeld, gemaakt van polypropyleen, PVDF of PTFE. Deze
niet-metaalhoudende pompen leveren de prestaties van metalen pompen en kunnen
worden geïnstalleerd in chemisch agressieve omgevingen. Vrijwel alle vloeistoffen,
van water tot pasta’s, kunnen worden verpompt. Er zijn diverse materialen voor
pomphuizen, membranen, klepzittingen en balkleppen beschikbaar, zodat de pompen individueel kunnen worden aangepast. De pompen worden geproduceerd in vijf
of zeven verschillende maten met aansluitende flenzen volgens DIN, ANSI en JIS.
Voor explosieveilige gebieden zijn elektrisch geleidende materialen beschikbaar.

ELRO Slangenpompen: Innovatieve technologie met een lange traditie
De complete vraag naar verschillende soorten slangenpompen is ingevuld door ELRO. ELRO beschikt over het
breedste assortiment in de markt met betrekking tot materiaalselecties. Met dit brede assortiment is ELRO in staat
om de meeste eisen van de klant, zelfs in extreem moeilijke processen te vervullen.
Slangenpompen werken zonder asafdichting en terugslagventielen en zijn om deze reden zéér geschikt om
abrassieve, langdradige of agressieve media te verpompen. Ook wanneer het medium erg afschuifgevoelig of hoog
viskeus is zal deze ELRO slangenpomp inzetbaar zijn.

ELRO Serie IP
De ELRO slangenpompen IP zijn ontworpen voor betrouwbare, stationaire toepassing op industrieel gebied.
•
•
•
•
•
•
•

Pompen zonder afsluiters en asafdichtingen
Droog zelfaanzuigend tot een zuighoogte van 9,5 mtr.
Geschikt voor gevoelige media
Debieten tot 28 m3/h
Goede prestaties m.b.t. dosering, makkelijk in-line reiniging.
Droogloopbestendig gedurende een korte periode.
Vroegtijdige waarschuwing voor slangbreuk door het
geïntegreerde vacuumsysteem.

ELRO Serie XP
De nieuw ontwikkelde ELRO slangenpompen van de
XP-serie bieden een hoog debiet bij lage toerentallen.
•
•
•
•
•
•
•
•

Extreem hoog debiet tot 46 m3/h bij constante snelheid
Bewezen compact ontwerp
Beveiligd tegen drooglopen
Geïntegreerd vacuümsysteem
Droog aanzuigen tot 9,5 mtr.
Verpompen van hoge visceuze producten met vacuüm ondersteuning
Maximale druk van 13 bar
Ideaal voor vezelachtige materialen en vaste stoffen tot 60 mm.
door grote diameter van de slang.
• Constant debiet over de hele levensduur door vacuümsysteem
• Een verscheidenheid van slangen en aansluitingen

ARBO Pompen en Filters
ARBO Pompen is producent van excellente, uiterst betrouwbare, corrosiebestendige pompen en filters in een breed
toepassingsgebied. De ARBO Pompen bieden aanzienlijk langere standtijden, dankzij de toepassing van hoogwaardige
kunststoffen. ARBO Pompen heeft voor praktisch elk circulatie-, filtratie-, of transportproces de oplossing.
Bij de productie van ARBO Pompen en Filters wordt er rekening gehouden met: eenvoudige constructie, grote uniformiteit
van onderdelen, gebruik van uitsluitend hoogwaardige materialen, onderhoudsvriendelijke, lage energiekosten en een
korte terugverdientijd.

Centrifugaalpompen
Pomp met mechanische asafdichting
• Voor alle applicaties waar metalen pompen
worden aangetast.
• Dankzij genormaliseerde aansluitingen uitwisselbaar
met metalen pompen.
• Alle onderdelen worden machinaal vervaardigd van
massief kunststof.
• Geen metaaldelen in de vloeistof,
zeer corrosiebestendig.
• Geen spuitgiettechnieken of lasverbindingen
spanningsscheuren uitgesloten.
• De hoogste chemische bestendigheid.
• Compacte (KR) en lang gekoppelde (TK) bouwwijze.
•
•
•
•
•

Horizontale of verticale montage.
Speciale uitvoeringen voor abrassieve vloeistoffen.
Voor kunststofpompen unieke hydrauliek.
Capaciteit tot 500 m3/h
Opvoerhoogte tot 90 mtr.

Magnetisch aangedreven pomp
Pomp zonder mechanische afdichting
Magneetpompen hebben geen asafdichting.
De aandrijfkracht wordt overgebracht door een aandrijfmagneet die de interne magneet met waaier aandrijft.
•
•
•
•
•
•
•

Permanente aandrijfmagneet op de aandrijfas
Hermetisch afgesloten vloeistofzone
Hoog rendement door verfijnde toleranties
Standaard product waardoor korte levertijd
Ontwerpdruk: PN4 bij 20 oC (PN10 voor RVS)
Maximale capaciteit: 60 m3/h (60 Hz)
Maximale opvoerhoogte: 46 mtr. (60 Hz)

• Maximale viscositeit: 200 mPas
• Maximale dichtheid: 1900 kg/m3
• Maximale deeltjesgrootte: 50 Micron

Insteekpomp
Centrifugaalpomp zonder asafdichting
ARBO-insteekpompen zijn centrifugaalpompen voor opstelling in
open tank of put waarbij de motor boven de vloeistofspiegel blijft
en het pompgedeelte in de vloeistof steekt. Deze ARBO pompen
zijn normaalzuigend, dat wil zeggen dat ze zo dienen te zijn
opgesteld dat tijdens inbedrijfname de waaier is ondergedompeld.
•
•
•
•
•
•

Voor alle applicaties waar metalen pompen worden aangetast.
Alle onderdelen machinaal vervaardigd van massief kunststof.
Geen metalen delen in de vloeistof - extreem corrosiebestendig.
Vloeistofafdichting - geen mechanische delen in de vloeistof.
Kan zonder schade droog draaien.
In diverse bouwvormen en insteeklengten verkrijgbaar.

•
•
•
•
•

Speciale uitvoeringen voor abrassieve vloeistoffen leverbaar.
Optimale zekerheid tegen lucht zuigen en lekkage.
ATEX zone 2 leverbaar.
Capaciteit tot 300 m3/h.
Opvoerhoogte tot 80 mtr.

Over Travaini: Vloeistofring vacuümpompen en compressoren,
centrifugaalpompen en accessoires
Travaini is één van de grootste fabrikanten ter wereld op het gebied van vloeistofring vacuümpompen
(systemen) en compressoren. Het bedrijf heeft zeer veel ervaring in het ontwerpen en produceren van deze producten.
Zij zijn fabrikant van verscheidene vacuümpompen en centrifugaalpompen, zowel enkel- als dubbeltraps.
Travaini staat voor een hoge kwaliteit, hoog rendement, robuuste constructie en een zeer betrouwbaar product.
De Travaini pompen worden onder andere toegepast in: centraal vacuümsysteem, ontluchting, vacuüm condensatie,
destilleren, glas - en hout industrie, papierindustrie, procesindustrie, voedings- genotmiddelenindustrie.

Vloeistofring vacuümpompen
en compressoren
Beschikbare modellen: TRH-TRS, TRM-TRV,
TRVX, TRVK-TRSK
Deze pompen zijn geschikt om grote volumes
dampen, condenseerbare gassen en vloeistoffen
te verpompen zonder gevolgen voor capaciteit of
mechanische betrouwbaarheid. De pompen hebben
een eenvoudige constructie, laag onderhoud, laag
geluidsniveau en bijna geen slijtage.

Hydropack
De Hydropack bestaat uit; een vloeistofring vacuümpomp
gemonteerd op een frame-tanksysteem. In dit frame, wat tevens
dienst doet als reservoir voor de spervloeistof, is verder opgenomen: een warmtewisselaar, vulleiding, overflow aansluiting,
kijkglas, thermometer, anti-cavitatieklep en de benodigde
leidingen om het geheel functioneel te maken.

Oliegesmeerde draaischuif vacuümpompen
en compressoren
Enkeltraps: Capaciteiten tot 1.000 m3/h
Tweetraps: Capaciteiten tot 75 m3/h

Centrifugaal pompen
Modellen: TBA/TBH, TCA/TCH, TCT, TMA
Geschikt voor alle applicaties in de (petro)chemische –
farmaceutische – en voedingsmiddelenindustrie.
Enkeltraps uitvoering: capaciteiten tot 2500 m3/h en
opvoerhoogtes tot 15 bar.
Zelfaanzuigende zijkanaalpompen en meertraps
centrifugaalpompen: capaciteiten tot 70 m3/h en
opvoerhoogtes tot 45 bar.

Roots vacuüm pompen
Deze pompen worden toegepast in het ruw vacuüm
segment. De pompen worden in serie geplaatst met een
andere pomp en hebben een laag energieverbruik in relatie
met een hoge opbrengst. Vaak wordt een dergelijke unit
toegepast in de vleesindustrie om snel tot het gewenste
vacuüm te komen.

Drooglopende draaischuif
vacuümpompen
•
•
•
•
•
•
•

Monoblok principe
Stille werking, vanaf 60 dB tot 72 dB
Standaard inlaatfilter
Compacte uitvoeringen maken de pomp betrouwbaar
Standaard met 230/400 Volt aansluiting
Overdrukken van 0,6 en 0,8 bar
Max. vacuüm tot 150 mbar

Olie sealed draaischuif
vacuümpompen

Zijkanaalventilatoren
(vacuüm / druk)

• Capaciteiten tot 16 m3/h
• Max. vacuüm tot 0,005 mbar (enkeltraps tot 0,01 mbar,
dubbeltraps tot 0,005 mbar)
• Monoblok principe
• Compacte uitvoeringen maken de pomp betrouwbaar
• Makkelijk in onderhoud

• Zuig/blaasvermogens tot 2500 m3/h
• Drukverschillen van 0 tot 600 mbar
• Laag geluidsniveau door
geïntegreerde geluidsdemper
• Horizontaal en verticaal te gebruiken
• Onderhoudsarm

Yamada Membraanpompen
Inventflow beschikt over de officiële vertegenwoordiging voor verkoop en service van Yamada membraanpompen.
Yamada staat wereldwijd bekend als één van de leidende producenten op het gebied van lucht aangedreven
membraanpompen. De oorsprong van Yamada dateert uit 1905 en is sindsdien actief in diverse industrieën.
De producten van Yamada staan vooral bekend om de hoge kwaliteit, lange standtijden, levensduur en het
gemakkelijke onderhoud.

Yamada Serie DP
•
•
•
•
•

Debiet, max.: 22 l/min (DP-10) en 28 l/min (DP-15)
Bedrijfstemperatuur, max.: 120 °C
Luchtdruk: 1,4 - 7 bar
Max. grootte vaste stof: 1,0 mm.
Max. aanzuighoogte droog: 3 m.

Yamada Serie DP Kunststof
•
•
•
•
•

Debiet, max.: 22 l/min (DP-10) en 28 l/min (DP-15)
Bedrijfstemperatuur, max.: 120 °C
Luchtdruk: 1,4 - 7 bar
Max. grootte vaste stof: 1,0 mm.
Max. aanzuighoogte droog: 3 m.

Yamada Serie NDP
•
•
•
•
•

Yamada Serie NDP Kunststof
•
•
•
•
•

Debiet, max.: 814 l/min
Bedrijfstemperatuur: max. 120 °C
Luchtdruk: 1,4 – 7 bar
Max. grootte vaste stof: 10 mm.
Max. aanzuighoogte droog: 5,8 m.

Debiet, max.: 814 l/min
Bedrijfstemperatuur: max. 120 °C
Luchtdruk: 1,4 – 7 bar
Max. grootte vaste stof: 10 mm.
Max. aanzuighoogte droog: 5,8 m.

Vestiging Almelo
Twentepoort Oost 25
7609 RG Almelo
The Netherlands
telefoon
fax
e-mail

+31 (0)546 45 80 72
+31 (0)546 45 80 61
info@inventflow.nl

Inventflow Components &
Services Belux BVBA
Belpairestraat 4 bus 2/2
2600 Antwerpen

Vestiging Nuenen
Huufkes 33f
5674 TL Nuenen
The Netherlands
telefoon
fax
e-mail

Inventflow GMBH
Wienerstrasse 10
D-48455
Bad Bentheim/Gildehaus
telefoon

telefoon
e-mail

+32 (0)3/369 94 96
info@inventflow.be

www.inventflow.nl

+31 (0)40 711 74 03
+31 (0)546 45 80 61
info@inventflow.nl

fax
e-mail

+49 (0)5924 -29971
+49 (0)5924 -29971
info@inventflow.de

