
Leverancier en Service verlener van alle typen pompen

TECHNIEK!  TECHNIEK!  

Mocht u over onze producten vragen hebben, aarzel niet en neem contact 
met ons op tel. 072-5620979 of bezoek onze website www.moespompen.nl

in beweging

De albin ALP series lage druk slangpompen zijn bijzonder geschikt 
voor het verpompen van vloeistoffen in voedsel, farmaceutisch, 
chemische en afvalwater industrieën.   

Als distributeur / Service center van de Zweedse pompen fabrikant albin
kunnen wij oplossingen bieden voor het verpompen van de meest 
uiteenlopende vloeistoffen in en applicatie toepassingen. 

Voor meer capaciteit in combinatie met hogere 
drukken kunnen wij de zeer robuuste! albin ALH series  
leveren. Deze slangpompen zijn zeer geschikt om sterk 
verontreinigde, hoog viscose, “abrasive” en chemische 
vloeistoffen te verpompen. 

albin Air Operated Floating Diaphragms (AOFD) is een nieuwe generatie              
perslucht aangedreven Membraan pompen. Deze gepatenteerde pompen
bieden veel lager energie verbruik, langere levensduur
en zijn toepasbaar voor 98% van alle 
world wide bekende vloeistoffen. 

Ook voor speciale “customised” slang pompen kunnen wij u van dienst zijn. 

Onze expertise en de flexibiliteit van de
Albin fabriek zorgden ervoor dat al veel 
(productie) pomp problemen efficiënt en
snel konden worden opgelost   



Leverancier en Service verlener van alle typen pompen

TECHNIEK!  TECHNIEK!  
in beweging

Deze “mandrill-build” pomp slangen blinken uit door de 
(bewezen) langere standtijd op de slangpompen en dit in 
combinatie met een aantrekkelijk prijs. 

Als installateur / service verlener van alle industriële pompen, leveren wij ook
de al in korte tijd bekend geworden EXTREME slangen die geschikt zijn voor 
nagenoeg alle merken slangpompen. 
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Zoals reeds bekend zijn de AODD (membraan) pompen onderhoudsgevoelig.
Regelmatig moeten de membranen en afdichtingen vervangen worden.

Ook hier kunnen wij als service verlener goed van dienst zijn met het leveren
(vervangen) van de complete kits voor o.a. Wilden, ARO, Versamatic pompen.

Mocht u over onze producten vragen hebben, aarzel niet en neem contact 
met ons op tel. 072-5620979 of bezoek onze website www.moespompen.nl

Wij doen geen concessies op kwaliteit, Duits fabrikaat echter met aantrekkelijk prijs!


