
V O O R  E L K E  T O E P A S S I N G  D E  J U I S T E  P O M P



Onze activiteiten

Watertoevoer

Waterafvoer

Industriële pompen

Service & Onderhoud

Technisch ondersteunend & adviserend
We denken met de klant mee om tot de beste (totaal)oplossing te komen.

Flexibele service
Ervaren onderhouds- en interventieteam actief over heel België.

 

Jarenlange expertise
Decennialange ervaring en expertise.

Grote voorraad en assortiment
Een grote voorraad van elk type pomp beschikbaar. 

Zo kunnen we snel voor elke toepassing de juiste oplossing aanbieden.



Selectie

Levering

Plaatsing

Onderhoud

Herstelling
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Totaaloplossing op maat

Welke toepassing en eigenschappen heeft de vloeistof? Welke viscositeit heeft de verpompen

vloeistof?

Welk debiet is vereist?

Welke drukomstandigheden zullen er zijn op de in- en uitlaat van de pomp?

…

SELECTIE

Het is onze specialiteit om de juiste pompoplossing te selecteren voor onze klanten. Pompselectie is

cruciaal in de levensduur en de efficiëntie van uw pompoplossing.

Dankzij onze samenwerking met meerdere

gerenommeerde merken, hebben wij voor elke

behoefte gegarandeerd het juiste pompsysteem

in huis. Onze mogelijkheden en referenties zijn

vrijwel eindeloos.

Naast de pomp zelf voorzien wij u ook van de

bijhorende sturingen, meet- en regeltechnieken,

terugslagkleppen, het leidingwerk, …

LEVERING VAN DE VEREISTE

POMPSYSTEMEN
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Alle pompsystemen die we leveren, kunnen we ook installeren. In vele gevallen worden wij

voor de installatie van het pompsysteem flexibel en kortstondig in een project

ingeschakeld.

Kort op de bal spelen, vormt voor ons geen enkel probleem. Wij beschikken over een

grote stock om snel op vragen in te spelen. Onze vakmensen zorgen ervoor dat het

volledige pompstation of het pompsysteem gebruiksklaar wordt opgeleverd.

GEBRUIKSKLARE PLAATSING 

EN INSTALLATIE

De selectie van de juiste pomp én het

nodige preventieve onderhoud zorgen

samen voor de lange levensduur en

goede werking van een pompsysteem.

Bij ondermaats onderhoud verslijt een

pomp sneller en verbruikt ze meer

energie.

Voor elk pompsysteem dat wij leveren

of plaatsen, bieden wij vrijblijvend een

onderhoudscontract aan. Dit betekent

dat wij één à twee keer per jaar

langskomen voor een technische

controle.

We kijken de pomp volledig na,

vernieuwen de olie, brengen het

luchtkussen op druk, kalibreren

opnieuw, kijken alle parameters na en

vervangen preventief onderdelen

wanneer nodig.

Voor industriële klanten werken we

graag een compleet onderhoudsplan

voor hun volledige pompenpark uit.

ONDERHOUD

Een pompsysteem vormt meestal een

onmisbare schakel in een lange ketting. Bij

technische problemen komen wij zo snel

mogelijk langs voor een herstelling of

vervanging van uw pomp. Ook volledige

revisies van pompen is mogelijk.

Wij herstellen ook merken die we niet

leveren. Ook wanneer wij de originele

pomp niet hebben geplaatst, kan u onze

depannagedienst inschakelen.

HERSTELLING
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Centrifugaalpompen zijn de meest bekende en toegepaste pompen op de markt. Ze zijn in verschillende

uitvoeringen te verkrijgen en kunnen vloeistoffen met een hoge efficiëntie verplaatsen binnen een uitgebreid

veld van volume en druk. We bieden een gevarieerd programma van centrifugaalpompen, waarvan de

meesten voldoen aan de ISO-, EN- en API-standaard.

Ons Johnson Pump Combi-systeem is een modulair programma van centrifugaalpompen. Het modulaire

ontwerp maakt het mogelijk om meerdere varianten samen te bouwen.

Het biedt een grote uitwisselbaarheid van componenten tussen verschillende pomptypes en zelfs tussen de

verschillende pompfamilies. Dit, samen met een grote keuze aan materialen, maakt het gemakkelijker om de

juiste uitvoering voor elke specifieke toepassing aan te kunnen bieden, zodat wij u op optimale wijze van

dienst kunnen zijn. 

Het draait allemaal om het vinden van uw oplossing

1 Centrifugaalpompen

2 Verdringerpompen

Lobbenpompen zijn eenvoudig reinigbaar, door het uiterst hygiënische ontwerp gecombineerd met een

behoedzamere verwerking van het medium. De ideale oplossing voor kwetsbare vloeistoffen, van lijm tot hele

aardbeien. De vorm van de rotor zorgt voor een gelijkmatige opbrengst bij een hoog volumetrisch rendement. 

Flexibele waaierpompen hebben uitstekende zelfaanzuigende eigenschappen en daarnaast de mogelijkheid

kwetsbare en stress-gevoelige producten zonder beschadigingen te verpompen. Flexibele waaierpompen

bieden een groot aantal verschillende toepassingen in alle soorten industrieën.

Persluchtgedreven membraanpompen worden toegepast in alle takken van de industrie voor het transport

van een breed gamma aan vloeistoffen. Schoon of vervuild, dun of viskeus, schurend of agressief.

Uw proces of toepassing is uniek. Dat beetje extra zorgt dat u op de rest vooruitloopt. Als u een niet-

standaard of standaard oplossing nodig hebt, werken we met u samen om aan uw speciale vereisten te

voldoen. Met ons brede assortiment producten waar u op kunt bouwen, kunnen we zeker een oplossing

bieden waarvoor weinig extra ontwerpwerk nodig is. U blijft voorop lopen. We werken samen met u een

betaalbare oplossing uit die aan uw wensen voldoet. 



SPX Flow - Johnson Pump

Zelfaanzuigende pompen

CombiPrime H&V
Horizontaal en verticaal (zuigbocht in variabele

posities)

FreFlow
Horizontaal, geschikt voor het verpompen van

vloeistof-/gasmengsels

KGE
Horizontaal, geschikt voor het verpompen van

vloeistof-/gasmengsels

MultiFase-pompen

MCH
Horizontale uitvoering

MCV
Verticale uitvoering

MCHZ
Horizontaal, zelfaanzuigend

Dompelpompen

CombiSump
Verticale pomp met droge motor

Verticale pompen

CombiFlex, - Universal, -Bloc
Zuigbocht in flexibele posities

In-Line circulatiepompen

CombiLine
Compact samengebouwde circulatiepomp, waaier

rechtstreeks op verlengde motoras gemonteerd

CombiLineBloc
Compact samengebouwde circulatiepomp,

standaard IEC-flens-motor



SPX Flow - Johnson Pump

 Genormaliseerde pompen

CombiNorm
Utiliteitspomp of pomp voor algemeen gebruik 

CombiChem
Heavy-duty chemische pomp

CombiPro
Heavy-duty procespomp

Thermische olie-/heetwaterpompen

CombiTherm
Specifiek ontworpen voor thermische olie- en

heetwatertoepassingen

MonoBloc-pompen

CombiBloc
Compact samengebouwde centrifugaalpomp,

standaard IEC-flens-motor

CombiBlocHorti
Compact samengebouwde centrifugaal- pomp,

waaier rechtstreeks op verlengde motoras

gemonteerd



SPX Flow - Johnson Pump

Lobbenpompen

TopLobePlus
Hygiënische tri-lobe pomp

TopLobe
Hygiënische tri-lobe pomp

TopWing
Superhygiënische pomp met Bi-Wing en multi-lobe

rotoren

Tandwielpompen - kortgekoppeld

TopGear L
Voor laag-viskeuze vloeistoffen

TopGear Bloc
Voor laag- en mediumviskeuze vloeistoffen

Flexibele waaierpompen

F-19 12/24 V DC
Zelfaanzuigende, extra heavy-duty bronzen pompen

FIP & FB
Zelfaanzuigende pompen, industrie/hygiënische

roestvrijstalen en bronzen uitvoeringen

TopAir
Multifunctionele pomp voor oplossing in alle

takken van de industrie

Tandwielpompen - lang-gekoppeld

TopGear G
Voor algemene toepassingen, heavy-duty

TopGear H
Voor veeleisende heavy-duty toepassingen

TopGear MAG
Magnetisch gedreven, lekvrij 



Pentair - Sta-Rite

Dompelpompen

DP, DPV, DPC
Elektrische dompelpomp voor afwatering helder

water, compact en eenvoudig te vervoeren voor

gebruik in noodsituaties

Drenox
Elektrische dompelpomp voor afwatering helder

water

Omnia
Elektrische dompelpomp voor afwatering vuilwater

Priox
Elektrische vortex-dompelpomp voor riolering

SCM 4 Plus
Elektrische centrifugaal meertraps dompelpomp

van 4’’

Pratika
Elektrische centrifugale meertraps dompelpomp

voor helder water

Dominator 4-5
Elektrische centrifugale meertraps dompelpomp

voor helder water, volledig in roestvrij staal

Droog opgestelde centrifugaalpompen

Multi Evo, -E, -A, -FP
Elektrische meercellige centrifugaalpomp met

inverter



Pentair - Sta-Rite

Droog opgestelde centrifugaalpompen

PVM - PVMI - PVMX
Verticale meertraps centrifugaalpompen

Multinox-A, Multinox-VE+
Horizontale en verticale elektrische meercellige

zelfaanzuigende centrifugaalpomp, robuust en

bestendig, hoog aanzuigvermogen, speciale

messing klep 

Jetinox
Elektrische zelfaanzuigende pomp in roestvrij staal,

hoog aanzuigvermogen

Waterpress
Drukverhogingsinstallaties met horizontaal

expansievat van 24L

Autojet
Drukverhogingsinstallaties met horizontaal

expansievat van 24L

JET - NEWJET
Elektrische zelfaanzuigende pompen in  gietijzer,

robuust en bestendig, hoog aanzuigvermogen

CPS3-10
Elektronische driefase frequentie-omzetter,

eenvoudige installatie, laag energieverbruik,

compact



Pentair - Sta-Rite

Droog opgestelde centrifugaalpompen

DHI
Elektrische meercellige centrifugaalpomp in

roestvrij staal

DHR
Elektrische meercellige centrifugaalpomp,

laag energieverbruik, uiterst stille werking,

waaiers en diffusers in roestvrij staal

Vario 1-20, 3-20, 3-30
Monofasige of driefasige  drukverhogings-

installaties met twee of drie toerengeregelde

pompen

Pressomat
Industrieel - drukverhogingsinstallaties

bestuurd met drukregelaars

Easyboost
Residentieel - drukverhogingsinstallaties

bestuurd met drukregelaars

Autorain
Regenwater automaat volgens EN1717

PowerTwin
Regenwater-omschakelautomaat



Pentair - Sta-Rite

Pompen voor diesel en gasolie

PGA-Delta Oil
Elektrische zelfaanzuigende vloeistofvacuumpomp

specifiek voor het overhevelen van dieselolie

Filterpompen voor zwembaden

Swimmey
Elektrische zelfaanzuigende pomp voor

zwembaden met voorfilter

Pentair - Jung Pumpen

Pentair - Jung Pumpen

Dompelpompen

Dompelpompen

Simer
Vlakafzuigende pomp tot 2mm

U3K - U5K - U6K - US
Drainage dompelpomp

US 75-155
Sterk verontreinigd en vezelhoudend vuil water

met grove bijmengingen

WCFIX 260 Plus
Fecaliënopvoerinstallatie voor beperkt gebruik

Vacubox
Opvoerstation riolering

Compli
Fecaliënopvoerinstallaties

Floodbox
Dompelmotorpomp met droogloopbeveiliging,

maximale capaciteit tot 11.000 liter per uur

Hebefix
Bovenvloers reservoir voor de verwerking van

huishoudelijk, vuil water uit douche,

wasmachine of wasbekken

MultiCut 20-76
Dompelpompen met extern, nastelbaar

snijsysteem

MultiFree
Afvalwaterpompen met vrijstroomwiel

MultiDrain
Veelzijdige vuilwaterdompelpomp, voor

stationair en mobiel gebruik



Faggiolati Pumps

Zeer uitgebreid gamma aan dompelpompen, beluchters, mixers

DOMPELPOMPEN IN ROESTVRIJ STAAL
AISI 316, DUPLEX SUPER DUPLEX,
HASTELLOY, LEGERING

Toepasbaar voor het oppompen van agressieve en

corrosieve vloeistoffen. Met name voor het afvoeren

van afvalwater afkomstig van de chemische industrie

en zeewater.

EDOMPELBARE POMPEN IN MARIENE
BRONS, BRONS/ALUMINIUM

Voornamelijk toepasbaar voor afvalwater afkomstig

van maritieme veldinstallaties (ook scheepsmarkt),

voedsel (zeevruchten) veld.

DOMPELMIXERS 

De mixers van Faggiolati zijn ontworpen voor optimale meng-, homogeniseer-

en roerprocessen in civiele en industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties. De

hoge prestaties maken een aanzienlijke vermindering van de bedrijfskosten

mogelijk. Het niet-verstoppend propellerprofiel, gecombineerd met een

nauwkeurige projectie, garandeert optimale bedrijfsomstandigheden met

absolute betrouwbaarheid. 

Dompelmixers

Industriële dompelpompen 

Beluchters

BELUCHTERS

Faggiolati beluchters kunnen worden gebruikt voor

allerlei toepassingen. Ze zijn ondermeer veelvuldig

gebruikt in afvalwaterzuiveringsinstallaties, vooral

tijdens homogenisatie en

egalisatie, voorluchtfasen, biologische oxidatiefasen,

oxidatienitrificatiefasen, slibstabilisatie- en naluchtfasen



SAN

Wij leveren een hele reeks producten voor sanitair water: 

- NMT SAN - pompen met hoog rendement

- SAN - 3-snelheidspomp met schroefdraad

- SANbasic II - flenspompen met 3 snelheden

- SAN ECO - onze kleinste circulatiepomp

- BL & BWJ - meertraps pompen

- PV - in-line pompen

IMP PUMPS

Toerengeregelde circulatoren voor HVAC en SANITAIR

NMT

Elektronisch geregelde hoogrendementspompen voor verwarming, airconditioning, koeling en sanitair

water. De NMT-circulatiepompen (nieuwe motortechnologie) worden gebruikt voor het transport van

vloeibaar medium binnen systemen voor warmwaterverwarming, airconditioning en ventilatie. Zij zijn

ontworpen als enkelvoudige of dubbele pompaggregaten met variabele snelheid, waarbij de snelheid

wordt geregeld door een elektronisch apparaat. De pomp meet constant de druk en het debiet en

past de snelheid aan volgens de ingestelde pompmodus.

IN-LINE

Kortgekoppelde centrifugaalpompen met enkele waaier met standaard elektrische motor en

elektrische motor met verlengde as. Pomphuis met aanzuig- en persaansluitingen met dezelfde

diameter en op dezelfde as (in-line) in 2-polige en 4-polige uitvoering. Naar keuze met geïntegreerde

Danfoss omvormer of gescheiden Hitachi omvormer.



Watertoevoer: drukverhogingsinstallaties, brandbeveiligings-groepen, regenwaterrecuperatie en

HVAC pompen ...

Waterafvoer: afval- en regenwaterpompinstallaties ...

Industriële pompen: productieprocessen ...

Over PumpTech
 

PumpTech bestaat uit pompexperts, die samen meer dan 100 jaar ervaring in pompen en

pompinstallaties hebben. De exclusieve vertegenwoordigingen van gerenommeerde, internationale

pompproducenten heeft van PumpTech één van de leidende specialisten in de Benelux gemaakt.

 

De activiteiten waar PumpTech zich hoofdzakelijk in specialiseert zijn:

Vanuit onze kantoren en magazijnen in Aarschot zitten we centraal in de Benelux waardoor we steeds

snel kunnen reageren op de behoeftes van onze klanten.

Contact

Industriezone Nieuwland B629 - 131
3200 Aarschot

+32 (0)16 47 44 41

info@pumptech.be

pumptech.be


