


 

Onze kracht is het klantgericht 

werken in combinatie met 

onze technische kennis van 

centrifugaal pompen. Wij pas-

sen dit toe op elke aanvraag, 

of dit nu een project van een 

enkele pomp of een mega 

project betreft. Uw pomptoe-

passing is belangrijk voor uw 

proces, uw tevredenheid over 

ons bedrijf is even belangrijk 

voor ons.  

Mocht u meer gegevens willen 

ontvangen over DELTA      

Pompen  dan kunt u contact 

opnemen met een van onze 

verkoop-medewerkers.   

DELTA Pompen is in 2004  

ontstaan vanuit het toenmali-

ge VDA pompen BV, voorheen 

Sulzer Pumpen Benelux.  

DELTA Pompen is leverancier 

van industriële pompen. Naast 

de levering van pompen voor 

diverse vloeistoffen is DELTA 

Pompen gespecialiseerd in 

het verpompen van vloeistof-

fen met vaste slijtende en 

abrassieve  bestandsdelen. 

Hierbij moet u denken aan 

huishoudelijk en industrieel 

afvalwater, pulp- en papierstof 

en het ontzwavelen / wassen 

van rookgassen alsmede 

zwem- / recreatiebaden. 

DELTA  Pompen  levert  kwali-

tatief hoogwaardige producten 

met hoge rendement en lage 

onderhoudskosten. Delta 

Pompen heeft voor vrijwel elke 

toepassing de juiste pomp in 

haar programma.  

DELTA Pompen is tevens het 

verkoopkantoor binnen de 

Benelux voor:                                     

- Andritz pompen 

- Nakakin pompen  

- WEDA  pompen 

- Apollo pompen 

- Pioneer pompen  

- Habermann pompen  

- Lowara pompen  

- Vogel pompen  

Wie en wat is DELTA Pompen ? 

Juiste materiaal en pomp selectie 

DELTA Pompen denkt met u 

mee wat betreft het juiste 

materiaal en de juiste pomp 

selectie. 

 

Door deze actieve  opstelling  

is een optimale keuze wat 

betreft uw toepassing  gega-

randeerd wat resulteert in  

een lange leversduur tegen  

minimale kosten. 

 

Van belang hierbij zijn mini-

maal de volgende aspecten: 

 Vloeistof eigenschappen 
 Chemische eigen-

schappen 
 Soortelijk gewicht 
 Viscositeit 
 Dampspanning 
 Vaste delen 
 Structuur 

 Systeem eigenschappen 
 Opvoerhoogte 
 Capaciteit 
 Voordruk 

 Temperatuur 
 Constante afname? 
 Wisselende  opvoerhoogte? 
 Drooglopen 
 Zelfaanzuigend 

 Algemeen 
 Aandrijving 
 Opstelling 
 Aansluitingen 
 Energie verbruik 
 Sanitair 



Optimaliseren  

resulteert in een 

kostenbesparing, 

langere 

standtijden en 

energiebesparing

en c.q. productie 

optimalisering 

Pomp keuze 

Actief in alle  markten 

Marktsegmenten 

DELTA Pompen is actief in alle 

marktsegmenten waar      

pompen worden gebruikt. 

 

 

Binnen deze marktsegmenten 

is veel kennis opgebouwd in 

de afgelopen jaren met be-

trekking tot de juiste selecties 

van equipment, materialen en  

condities. 

 

DELTA Pompen is actief in de 

volgende marktsegmenten: 

 algemene industrie 

 drinkwater  industrie 

 afvalwater industrie 

 pulp en paper industrie. 

 rookgas behandeling / 

ontzwaveling 

 zwembaden, recreatie-

baden, attracties 

 energie centrales / ener-

gieopwekking 

 ketelvoeding / stoom-

wezen / warmtewisselaars 

 scheepvaart 

 offshore / platforms 

 olie & gas industrie 

 voedingsindustrie 

 petrochemische industrie 

 chemische industrie 

 staal industrie 

 mijnbouw 

 tunnelbouw / boormachines 

 raffinaderijen 

 

Pomptypes 

DELTA Pompen levert alle type 

pompen: 

 

 Centrifugaal pomp 

 Waternorm pomp 

 Papier pomp 

 Chemienorm pomp 

 Filter pomp 

 Meertraps pomp 

 Vertikale turbine pomp 

 Dubbel suction pomp 

 Bron pomp 

 Blok pomp 

 Vat pomp 

 Mono pomp 

 Ketelvoedings pomp 

 Injectie pomp 

 Kunststof pomp 

 Inline pomp 

 Pulper pomp 

 Slurry pomp 

 Cantilever pomp 

 Tandwiel pomp 

 Lobben pomp 

 Zijkanaal pomp 

 Wervelrad pomp 

 Circulatie pomp 

 Riool pomp 

 Zelfaanzuigende pomp 

 Circulatie pomp 

 Vertikale pomp 

 Dompel pomp 

 Drukverhogings pomp 

 API pomp 

 Insteek pomp 

 Deepwell pomp 

 Slangen pomp 

 Plunjer pomp 

 Afvalwater pomp 

 Membraan pomp 



DELTA Pompen is een jonge dynamische 

organisatie met zijn hoofdvestiging in Ol-

denzaal. Service wordt lokaal verleent via 

onze service partner PRO ROTATING die 

beschikt over de volgende locaties:. 

 Rotterdam 

 Zuidbroek 

 Oldenzaal 

 De Bult 

 

Het aantal locaties zal de komende tijd 

verder worden uitgebreid om een zo goed 

mogelijke service aan u te kunnen leveren.  

 

 

Locaties 

Sacharovstraat 2 

7575 EA Oldenzaal 

Nederland 

Telefoon:  +31 (0) 541 571667 

E-mail: info@deltapompen.com 

Website: www.deltapompen.com 

DELTA Pompen B.V. 

DELTA Pompen partner PRO ROTATING  

is volledig gecertificeerd op de volgende 

onderdelen: 

 ISO 9001:2008 

 ISO 14001:2004 

 VCA (versie 2008/5.1) 

Certificering 

Door hier aandachtig naar te 

kijken kunnen enorme be-

sparingen voor uw bedrijf 

behaald worden op het ge-

bied van energieverbruik. 

DELTA Pompen adviseert u 

graag hierbij. 

Besparing van Energie en 

het terug brengen van de 

CO2 uitstoot wordt steeds 

belangrijker voor bedrijven. 

Veel pompen worden te 

groot geselecteerd waardoor 

er veel energie verbruikt 

wordt. 

Energiebesparing 

Een juiste selectie van uw     

machine resulteert in: 

 Langere standtijden 

 Minder onderhoud 

 Lagere energiekosten 

Optimaliseren van uw machine 

en installatie resulteert in een 

langere levensduur en minder 

energieverbruik. Door de   

langere levensduur behaalt u 

een hogere productiviteit en 

heeft u minder onderhouds-

kosten. 

Optimaliseren 


