
INJECTA TAURUS SERIE  

8.
10

Beschrijving

De ‘D pompen’ van Selwood zijn centrifugaal pompen die 
grote capaciteiten met hoog rendement verpompen. De 
D75 kan tot 59 m3/h met hoogrendement verpompen. 
De Selprime® pompen zijn voorzien van (diesel)motoren 
die voldoen aan de emissie eisen. De pompen zijn 
robuust samengebouwd en eenvoudig te bedienen en te 
onderhouden.

Toepassingen

o schoon water
o water met kleine vaste delen
o gefilterd rioolwater

Specificaties

o capaciteit: 59 m3/h
o opvoerhoogte: 23,5 m
o toerental: min. 1000 tpm
o toerental: max. 2000 tpm
o aanzuighoogte: 8,8 m
o pomphuis: gietijzer
o pomp-as: rvs
o lagers: kogellagers
o slijtdelen: gietijzer
o zuigaansluiting: DN80PN16
o persaansluiting: DN80PN16
o waaier: gietijzer
o waaier type/kanalen/diameter: drainer/2/180 mm
o mechanical seal: silicon carbide
o behuizing terugslagklep: gietijzer
o vrije doorlaat: 29 mm
o luchtverwerking: 4,25 l/s
o opgenomen vermogen Selprime®: 0,9 kW
o opgenomen vermogen pomp: 3,7 kW
o gewicht pompdeel: 80 kg

De nieuwe D75 Super Silent is ontworpen om tot drie 
eenheden te stapelen. 

Mobiele pompsets

SELWOOD D75   
Drainagepompen



STANDAARD
UITVOERINGEN

ROLWAGEN
2 WIELEN

ELEKTRISCH 
OP FRAME

GELUID 
GEDEMPT

LENGTE 1430 mm 1040 mm 1220 mm

BREEDTE 770 mm 660 mm 930 mm

HOOGTE 1090 mm 580 mm 1200 mm

DROOG GEWICHT 225 kg 155 kg 585 kg

GEWICHT INCL. 
VLOEISTOFFEN

230 kg 155 kg 650 kg

GELUIDSVERMOGEN 112 LWA 84 LWA n.n.b.

GELUIDSDRUK @ 1M 90 db(A) 73 db(A) n.n.b.

GELUIDSDRUK @ 7M 81 db(A) 56 db(A) n.n.b.

DIESELMOTOR Hatz 1D42Z 3 kW 400/3/50 Hatz 1D42Z

EMISSIE NORM Stage 5 - Stage 5

MAX. TOERENTAL 2000 tpm 1500 tpm 2000 tpm

INHOUD BRANDSTOFTANK 5 L - 72 L

BEP-VERBRUIK 0,9 l/h - 0,9 l/h

TECHNISCHE GEGEVENS SELWOOD D75

Kijk voor meer informatie op onze website www.vanderendegroep.nl, bel met een van onze medewerkers
Maasdijk 0174 51 50 50 / Oss 0412 63 13 78 of mail naar sales@vanderendegroep.nl.
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Vacuümpomp - Selprime®

Selprime® is de originele Selwood water tolerante 
vacuümpomp. Een milieuvriendelijk ontwerp dat minder 
gevoelig is voor (olie)vervuiling dan andere droog 
zelfaanzuigende systemen.

Optioneel

o pomp toebehoren zoals kleppen, pakkingen,
   koppelingen, (zuig)slangensets, etc.
o externe brandstofaansluiting
o auto start-/stopsysteem via balvlotters
o telemetriesysteem
o (gas)olie drainage kit
o servicekits
o schakelkasten
o frequentieregelaars


