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Pressure to perform.

A&M Industrial Pumps NV verbindt zich er reeds decennia toe, om de kwaliteit 
van zijn producten en zijn dienst na verkoop te verbeteren. Dit met als doel om 
onze klanten op maat bij te staan.
Een juiste pompselectie, leveringen uit voorraad en een goede technische 
ondersteuning zijn enkele van de eigenschappen die A&M Industrial Pumps NV 
vooropstelt.

  PRESSURE TO PERFORM
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Continuïteit  
om te presteren

  Continuïteit om te presteren

Dag na dag ondersteunt A&M Industrial Pumps NV zijn cliënteel om de 
continuïteit binnen hun bedrijven te optimaliseren.

Al meer dan een kwart eeuw zijn membraanpompen onze “core business”.  
Deze keuze is tevens onze kracht.

Meer dan 4000 klanten kunnen hierover meepraten en meer dan 100.000 
geleverde membraanpompen onderschrijven het. Als onderdeel van de HAP 
groep zijn we met circa meer dan 70 medewerkers in 8 landen de basis van  
onze en uw stabiliteit.
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Meer dan 25 jaar membraanpompervaring heeft ons schatten aan expertise en 
inzichten in bijvoorbeeld complexe productieprocessen als die in de chemische,  
pharmaceutische en voedingsmiddelsector opgeleverd.  

Wij zijn actief in een brede waaier van sectoren, in bedrijven waar prestatiedruk 
letterlijk en figuurlijk aan de orde van de dag is en die zich dan ook enkel 
omringen met leveranciers die daar in alle opzichten tegen bestand zijn. 

A&M Industrial Pumps NV staat als eerste in de rij om deze expertise te delen.
Trainingen van uw personeel op locatie en het aanleren van de nodige  
“tips & tricks” zorgen mee voor het optimaal functioneren van  
uw membraanpompen.

Expertise 
om te presteren 

 Expertise om te presteren
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‘Wij zijn klaar voor de toekomst, niet in de 
laatste plaats omdat onze pompen dat ook zijn.’

Toepassingen in de pharmaceutische sector

Het bedrijf
De productie, ontwikkeling en distributie van actieve pharmaceutische 
ingrediënten (API’s) voor zowel mens als dier, daar gaat het om bij deze klant. 
Ze zijn wereldwijd actief en kind aan huis bij zo’n beetje alle toonaangevende 
pharmaceutische producenten. 

Het product
API’s worden hier al jaren in meer meer dan 50 verschillende soorten 
geproduceerd. Dit kan variëren van breed toepasbare API’s, naar een puur 
klantspecifieke samenstelling en voor toepassingen in de meest uiteenlopende 
marktsectoren.

Het productieproces
Werken aan en met API’s betekent werken met sterk corrosieve, giftige en 
brandbare grondstoffen. Veiligheid is dus geboden. Een hoge chemische 
resistentie, Atex conformiteit en door de klant gevraagde certificaten (zoals 
FDA, materiaalcertificaat, USP) zijn enkele van de voorwaarden waaraan 
voldaan moet worden. 

De pomp  
De E-serie persluchtmembraanpompen van ALMATEC hebben een massief 
kunststof constructie en zijn als geen ander bestand tegen de meest  
agressieve stoffen.
Bovendien zijn deze onderhoudsvriendelijk, energiezuinig en betrouwbaar.
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We hebben al een aantal branches genoemd waarin A&M Industrial Pumps NV 
actief is. Ons werkterrein is echter vele malen breder. Geen wonder want in 
bijna elke sector is er wel een membraanpomp actief. 

Deze grote diversiteit vraagt veel inzichten in en kennis van bedrijfsprocessen. 
Een veelzijdigheid waar A&M Industrial Pumps NV al sinds het begin van zijn 
bestaan aan voldoet.  

Ook daarom zijn we al jaren kind aan huis in branches zoals: chemie, 
petrochemie, gas, papier en karton, milieu, waterbehandeling, op- en overslag, 
voedingsmiddelen, pharmaceutica, cosmetica, semiconductor, machinebouw, 
energie, metaal, rubber, kunststof...

Veelzijdigheid  
om te presteren

  Veelzijdigheid om te presteren 
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Pressure to perform... We maken er een prioriteit van om dat veilig te doen.  
Het werkingsprincipe van een perslucht aangedreven membraanpomp 
maakt dat de pomp niet overbelastbaar is en mits gebruik van de juiste 
materialen kunnen ze perfect ingezet worden in Ex-zones. Dit maakt dat onze 
membraanpompen een toonbeeld zijn van veiligheid. 

A&M Industrial Pumps NV heeft ook een compleet assortiment membraan- 
pompen geschikt voor voedingsmiddelen- en pharmaceutische toepassingen, 
dat voorzien is van de meest actuele certificaten. 

Daarom dat bedrijven waar veiligheid in alle opzichten cruciaal is,  
vertrouwen op onze membraanpompen, die voor het overgrote deel voldoen 
aan de ATEX richtlijn.

Veiligheid 
om te presteren 

  Veiligheid om te presteren 
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Over de jaren heen zijn we steeds bezig geweest met het optimaliseren van 
de prestaties van onze membraanpompen. Met succes, zo leveren onze 
membraanpompen met SHIFT technologie een hogere capaciteit en besparen ze 
daarbij maar liefst tot 60% aan energieverbruik.
Uw voordeel kan oplopen tot zo’n duizenden euro per pomp per jaar.
Dit kunnen wij aantonen op locatie met onze testunit, waarop de pompen één 
op één met elkaar worden vergeleken.

Energiebesparing  
om te presteren

  Energiebesparing om te presteren
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Pompen

‘Als je 24/7 betrouwbaar wil produceren, 
moeten je pompen 24/7 betrouwbaar draaien.’

Bedrijf in de keramische sector

Het bedrijf
Een toonaangevend bedrijf in de keramische sector, gespecialiseerd in de 
productie van baden en wellnessproducten.

Het product
Onder andere douchebodems, whirlpools en badkuipen worden hier 
vervaardigd om vervolgens hun weg te vinden naar consumenten overal  
ter wereld.

Het productieproces
24 uur per dag, 7 dagen per week. Alles en iedereen is daarop ingesteld. 
Continuïteit is van het allergrootste belang want zelfs het kleinste oponthoud 
leidt onherroepelijk tot productieverlies.

De pomp  
15 WILDEN perslucht membraanpompen vormen het kloppende hart van 
deze productie. Er werd gekozen voor de advanced serie welke een toonbeeld 
zijn van betrouwbaarheid en dankzij de Pro-Flo SHIFT™ goed zijn voor een 
energiebesparing van 5000 euro per jaar. 

Dat leger aan WILDEN membraanpompen wordt specifiek voor het rondpompen 
van olie en kleurstoffen op advies van A&M Industrial Pumps NV aangevuld met 
drie ALMATEC membraanpompen uit de Chemicor serie.
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Een door en door professionele werkplaats met continu up-to-date opgeleide 
medewerkers zorgt voor een vlotte afhandeling van orders en reparaties. 
Offerte-aanvragen worden uiterlijk binnen 2 dagen na ontvangst behandeld.  
De meeste membraanpompen en wisselstukken worden uit voorraad geleverd. 
Het merendeel van de bestellingen gaat zelfs dezelfde dag nog de deur uit.
Deze sterke service wordt bij A&M Industrial Pumps NV dag in dag uit waargemaakt.

Service om te 
presteren 

  Service om te presteren 



  A&M INDUSTRIAL PUMPS PRESSURE TO PERFORM20 21

Een productiestilstand door een tekort aan wisselstukken, dat hoeft helemaal 
niet. Dit heeft alles te maken met onze goed georganiseerde logistiek.

We hebben meer dan 15000 artikelen op voorraad. Deze artikelen worden 
indien besteld voor 14.00 uur, de volgende dag geleverd.

Voor dringende gevallen hoeft u maar te bellen en onze koerier levert uw 
bestelling nog dezelfde dag bij u af. Los daarvan kan u uw bestellingen 
natuurlijk ook in ons magazijn in Oirschot (NL) komen ophalen.

Levering om te 
presteren 

  Levering om te presteren
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Voor elke toepassing de juiste pomp, daar is het u en ons om te doen. Juist 
daarom hebben wij van de 7 meest toonaangevende en meest gebruikte 
merken membraanpompen alle onderdelen op voorraad. Bovendien leveren 
wij pompen in de range van ¼ inch tot 4 inch in  maar liefst 10 verschillende 
materiaaluitvoeringen.

De kroon op ons assortiment: WILDEN en ALMATEC, de twee absolute 
topmerken membraanpompen. Merken van naam en faam die alom bekend 
en erkend zijn. Geen branche, geen membraanpomptoepassing of WILDEN en 
ALMATEC hebben voor u de juiste oplossing.

Assortiment om 
te presteren

  Assortiment om te presteren
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Pompen

‘Mede dankzij 
A&M Industrial Pumps is ons productieproces 

vele malen productiever en efficiënter.’

Bedrijf dat creatieve verbruiksmaterialen vervaardigt

Het bedrijf
Een bedrijf dat reeds decennia actief is in de productie van creatieve 
verbruiksmaterialen zoals verf, lijm en diverse tekenmaterialen.

Het product
Voornamelijk verven en lijmen en in beperkte mate boetseer-  
en tekenmaterialen.

Het productieproces
Tijdens de productie worden voornamelijk abrasieve en visceuze vloeistoffen 
verpompt waardoor de pompen dag in dag uit op de proef gesteld worden.

De pomp  
In het verleden vertrouwde deze klant op tandwielpompen. Door te veel uitval 
en een te hoge reparatiekost was er na korte tijd veel ergernis. Samen met A&M 
Industrial Pumps werd er gekozen voor een testopstelling met een WILDEN 
membraanpomp. Reeds na enkele weken werden alle voordelen (hogere 
productiviteit en meer efficiëntie) duidelijk en besloot de klant over te gaan 
naar WILDEN membraanpompen voor zijn productieproces.
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WAAROM 
MEMBRAANPOMPEN?

Membraanpompen hebben veel voordelen, ze zijn zelfaanzuigend, kunnen drooglopen 
en hebben geen mechanische afdichtingen.

Membraanpompen van A&M Industrial Pumps zijn breed inzetbaar en kennen hun 
toepassing voor het verpompen van zowel waterige, visceuze, corrosieve als abrasieve 
vloeistoffen. Tevens zijn bepaalde modellen zo opgebouwd dat het verpompen van 
grotere vaste delen gerealiseerd kan worden.

Vanwege het eenvoudige pompprincipe van een membraanpomp zijn zowel de 
opbouw als het onderhoud ervan een makkelijke taak voor de eindgebruiker. Een 
membraanpomp kan nooit overbelast geraken of warmdraaien. Daarom zijn ze 
uitermate geschikt voor toepassing in EX-zones. Door een brede keuze aan materialen 
(behuizing en elastomeren) en de beschikbaarheid van diverse certificaten komen 
membraanpompen bijna in elke industriesector voor.

  Overwegingen om te presteren
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VOOR ONS ALLEEN 
TOPKLASSE 

PRODUCTEN!

Als exclusief importeur van WILDEN en ALMATEC luchtgedreven 
membraanpompen maakt A&M Industrial Pumps samen met u steeds de 
juiste pompkeuze voor uw toepassing. Als uitvinder van de membraanpomp is 
WILDEN met zijn breed en hoogwaardig assortiment al decennia marktleider. 
Sinds begin 2000 vervoegt ALMATEC WILDEN waardoor het aanbod aanzienlijk 
verruimd werd en hun grip op de wereldmarkt steviger is dan ooit.

  Producten om te presteren
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Het bedrijf
Wereldspeler op de pharmaceutische markt en producent van vaccins en 
medicatie, zowel in vloeibare als in vaste vorm.

Het product
Grote diversiteit aan basisproducten voor vervaardiging van geneesmiddelen.

Het productieproces
Tijdens het productieproces dient er een grote diversiteit aan producten 
verpompt te worden waardoor de gevraagde pompen meestal vervaardigd 
moeten zijn uit hoogwaardige materialen (polished RVS 316L, PTFE,  
Conductive PTFE).

Omdat het eindproduct aan een hoge standaard moet voldoen, worden ook 
voor de pomp hoge eisen gesteld. Vaak moet het gevraagde materiaal voldoen 
aan CE, ATEX, FDA, EHEDG, USP Class VI, materiaal- en testcertificaten,  
SIP of CIP enz.

De pomp 
Onze klant heeft gekozen voor de ALMATEC Biocor dewelke voldoet aan de 
hoogste kwaliteit. De pomp wordt standaard geleverd met de meest gevraagde 
certificaten. Tevens kan de pomp d.m.v. een manueel drainagesysteem na 
gebruik vrijgemaakt worden van product. Andere series die vaak voorkomen in 
de pharmaceutische sector zijn de HS-serie van WILDEN in RVS en de E-serie 
van ALMATEC in geleidend PTFE.

‘Toepassingen die moeten voldoen aan 
de hoogste eisen.’ 

Bedrijf in de pharmaceutische en voedingssector



A&M industrial Pumps Wilden membraanpompen
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Speciale membraanpompen

Sanitaire membraanpompen

  Producten die presteren

Kunststof membraanpompen

Metalen membraanpompen

Wilden membraanpompen

Vanaf 1955 is Wilden marktleider op het gebied van luchtgedreven membraanpompen. 
Er wordt steeds gestreeft naar de hoogste kwaliteit en klanttevredenheid, innovatie en 
excellente marktkennis worden hoog in het vaandel gedragen.
A&M Industrial Pumps levert hierbij de beste service en denkt steeds met u mee om uw 
pompproblemen op te lossen. 
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A&M industrial Pumps Wilden Pro-Flo SHIFT™ techniek

Wat is Pro-Flo SHIFTTM?

Het Pro-Flo SHIFTTM-systeem is het meest recente luchtverdeelsysteem voor WILDEN 
membraanpompen en zorgt voor een enorme sprong voorwaarts in de energie-
efficiëntie en prestaties in de membraanpompwereld. 

Wat doet Pro-Flo SHIFTTM?
  
Pro-Flo SHIFTTM voorkomt energieverspilling door de toevoer van perslucht naar de 
membraanpomp op een efficiëntere manier te regelen. 
 

Wat zijn de voordelen van Pro-Flo SHIFTTM?

Door Wilden pompen met het Pro-Flo SHIFTTM luchtverdeelsysteem toe te passen, 
kan u tot 60% besparen op uw luchtverbruik. 

‘Meer capaciteit 
en tot 60% 

minder energieverbruik.’

aKan tot 60% energiekosten besparen
aSnelle set-up tijd 
aEenvoudig in onderhoud
aKan worden ingebouwd in bestaande WILDEN pompen 
aGeen elektronica of elektriciteit nodig 
aGeen bevriezing van het luchtgedeelte/geluiddemper 
aGeen oliesmering nodig 
aAan/uit betrouwbaar 
aATEX gecertificeerd

Beschikbaar voor: 
1/2”, 1”, 1 1/2”, 2”, 
3” en 4” pompen 

  Producten die presteren
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A&M industrial Pumps Wilden membraankeuze

  Producten die presteren

Neopreen®
Een uitstekend membraan voor algemeen gebruik in niet agressieve toepassingen 
zoals vloeistoffen op waterbasis. Heeft een lange levensduur en een lage prijs.
 
Buna-N® 
Zeer geschikt voor toepassingen met vloeistoffen op petroleum/olie basis, 
zoals diesel, brandstof, hydraulische olie op petroleumbasis, kerosine,  
terpentijn en motorolie.

EPDM® (Nordel)
Zeer geschikt voor toepassingen bij extreem lage temperaturen.  
Kan ook worden toegepast als goedkoop alternatief voor het 
verpompen van niet-geconcentreerde zuren en logen. 
Minder geschikt voor petroleum/olie.
 
Viton®
Zeer geschikt voor toepassingen met extreem hoge temperaturen. 
Kan ook worden toegepast met agressieve vloeistoffen zoals 
aromatische of gechloreerde koolwaterstoffen en zuren. 
Vaak gebruikt als alternatief voor PTFE in toepassingen waar een 
grote aanzuighoogte vereist is.

Polyurethaan
Algemeen toepasbaar membraan voor niet agressieve en/of abrasieve 
vloeistoffen. Heeft een lange levensduur en een lage prijs.

Wil-Flex™
Wil-Flex™ (Santoprene®) - Een goedkoop alternatief voor PTFE in vele 
toepassingen, voor zuren en logen zoals zwavelzuur en zoutzuur en is tevens zeer 
geschikt in abrasieve toepassingen. Heeft een lange levensduur en een lage prijs.
 
IPD Integral Piston Diaphragm
Is een volgens de nieuwste technologie geproduceerd PTFE of 
Wil-Flex membraan. 

Bij een IPD membraan is de membraanplaat aan de vloeistofzijde 
geïntegreerd in het membraan. Hierdoor is het membraan 
uitermate geschikt voor toepassingen in de voedings- en 
pharmaceutische sector.

Saniflex™ (Hytrel®)
Zeer geschikt voor abrasieve toepassingen, lange levensduur. Dit materiaal is goedgekeurd 

door de FDA, voor toepassing in de voedingsindustrie.
  
   Geolast®

                   Een voordelig alternatief voor Buna rubber membranen. Toepasbaar in 
    veel applicaties maar speciaal geschikt voor brandstoffen en oliën. 

   PTFE (Teflon®)
Dit is het meest chemisch resistente membraan en geschikt voor 

zeer agressieve vloeistoffen zoals aromatische of gechloreerde 
koolwaterstoffen, zuren, logen en ketonen.

Wilden is de eerste fabrikant die door het toepassen van concentrische 
ribben op het membraanoppervlak de levensduur van 

PTFE membranen sterk verbeterde. 
De  levensduur van Wilden PTFE membranen is daardoor superieur.

Temperatuurlimiet

Controleer steeds de chemische geschiktheid van de gekozen materialen in  
de ‘WILDEN Chemical Resistance Guide’.

Neopreen   –18° tot 93°C 

Buna-N   –12° tot 82°C

EPDM   –51° tot 138°C

Viton   –40 tot 177°C 

Polyurethaan   –12° tot 66°C

Wil-Flex   –40° tot 107°C

Saniflex   –29° tot 104°C

Geolast   –40° tot 82°C

PTFE       4° tot 104°C
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XP.025 XPX1 XPX2 XPS4 XPS8 XPS15 XPS20 XPS220/230 XPS420/430 XPS820/830 XPS1520/1530

A&M industrial Pumps Wilden metalen membraanpompen

Wilden metalen membraanpompen

Als marktleider in de wereld van persluchtaangedreven membraanpompen levert 
Wilden het breedste materiaalaanbod in de industrie. De metalen pompen van Wilden 
zijn specifiek ontworpen voor maximale prestatie en efficiëntie. Een breed spectrum 
elastomeren is beschikbaar om aan elke toepassing te kunnen voldoen.

Wilden Original Serie   

 a XP.025, XPX1, XPX2, XPS1, XPS4, 
  XPS8, XPS15, XPS20
 a Max. capaciteit: 18 tot 1037 lpm
 a Max. druk: 8,6 Bar 
 a Max. deeltjesgrootte: 0,4 tot 35 mm
 a Vloeistofaansluitingen: 1/4” tot 4”
 a Beschikbaar in de materialen:  
   • Aluminium
   • Gietijzer
   • RVS 316
  • Hastelloy  

Wilden Advanced FIT Serie
 
 a XPS220/230, XPS420/430, XPS820/830, 
   XPS1520/1530
 a Max. capaciteit: 212 tot 1056 lpm
 a Max. druk: 8,6 Bar
 a Max. deeltjesgrootte: 6,4 tot 12,7 mm
 a Vloeistofaansluitingen: 1” tot 3”
 a Beschikbaar in de materialen:  
   • Aluminium
   • Gietijzer
   • RVS 316
   • Hastelloy

  Producten die presteren
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A&M industrial Pumps Wilden kunststof membraanpompen

aP.025, P1, P2, P4, P8
aMax. capaciteit 18 tot 644 lpm 
aMax. druk: 8,6 Bar
aMax. deeltjesgrootte: 0,4 tot 6,4 mm
aVloeistofaansluitingen: 1/4” tot 2” 
aBeschikbaar in de materialen:   
  • Polypropyleen 
  • PVDF

aP100, P200, P400, P800, P1500
aMax. capaciteit: 58 tot 878 lpm 
aMax. druk: 8,6 Bar
aMax. deeltjesgrootte: 1,6 tot 12,7 mm
aVloeistofaansluitingen: 1/2” tot 3”
aBeschikbaar in de materialen:   
  • Polypropyleen 
  • PVDF

Wilden kunststof membraanpompen

Als het over de Wilden kunststof membraanpompen gaat heeft u keuze uit 10 types, 
gelijkmatig verdeeld over de Advanced en de Original serie.

Wilden Original Serie              Wilden Advanced Serie

  Producten die presteren

P1500P800P400P200P100P8P4P2P1P.025



A&M industrial Pumps Wilden Hygienic membraanpompen
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PX1-FDA PX2-HSPX2-FDA PS4-FDA PS4-HS PS8-HSPS8 - FDA PS15 - FDA PS15-HS

  Producten die presteren

Wilden Hygienic membraanpompen

Bij productieprocessen in de voedings- en de pharmaceutische industrie zijn hygiëne en 
voedselveiligheid essentieel. De Wilden Hygienic serie is hier speciaal voor ontwikkeld.

Uitgerust met de juiste membranen zijn deze pompen aseptisch en inline (CIP) reinigbaar, 
GMP EG 2023/2006, EC 1935-2004, FDA 21 CFR 1.177.2600 en EHEDG gecertificeerd en 
voldoen aan de EU wet- en regelgeving voor het gebruik van apparatuur dat in contact 
komt met voedingsmiddelen. 

Naast de Hygienic serie heeft WILDEN ook de Saniflo serie welke ook voldoet aan  
FDA en EC 1935-2004.

Wilden Saniflo (FDA)   
 
 a PX1-FDA, PX2-FDA, PS4-FDA, PS8-FDA, 
  PS15-FDA
 a Max. capaciteit: 62 lpm tot 927 lpm
 a Max. druk: 8,6 Bar
 a Max. deeltjesgrootte: 1,6 mm tot 9,5 mm
 a Vloeistofaansluitingen: 
  1” tot 3” Tri-clamp ™
 a Beschikbaar in het materiaal:   
  • RVS 316
  

Wilden Hygienic (HS)

 a PS2-HS, PS4-HS, PS8-HS, PS15-HS
 a Max. capaciteit: 143 lpm tot 849 lpm
 aMax. druk: 8,6 Bar
 a Max. deeltjesgrootte: 6,4 mm tot 76 mm
 a Vloeistofaansluitingen:  
  1” tot 3”
 a Beschikbaar in het materiaal:   
  • RVS 316 gepolijst: 0,8 µm
  



A&M industrial Pumps Wilden speciale membraanpompen

H220 PS8 - StallionHS430S H800 PS15 - StallionH1500HS PS4 - Stallion PS1510PS810
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WILDEN hogedruk pompen

De lijn hogedrukpompen van WILDEN omvat 4 membraanpompen met capaciteiten van  
94 – 359 lpm en met vloeistofaansluitingen van 25 – 50 mm. De pompen hebben een 
maximale vloeistofdruk van 17 tot 20,7 Bar. Specifiek voor de voedingssector ontwikkelde 
WILDEN de H1500HS, dewelke voornamelijk word toegepast voor het verpompen van sauzen.

WILDEN Stallion/Brahma pompen

De Wilden Stallion en Brahma pompen bieden een perfecte oplossing voor het verpompen 
van vloeistoffen die grote vaste delen bevatten.
Ook custom made oplossingen zijn mogelijk bij A&M Industrial Pumps. Aarzel niet om ons 
op dat punt uit te dagen.

Wilden speciale membraanpompen 

Wilden biedt met zijn speciale lijn membraanpompen ook een oplossing voor 
moeilijke processen. 

  Producten die presteren

 Wilden Stallion

aPS4, PS8, PS15
aMax. capaciteit: 
  304 tot 764 lpm
aMax. druk: 8,6 Bar
a Max. vaste delen: 
  13 mm tot 25 mm
aVloeistofaansluitingen: 
  1 1/2” tot 3”
aBeschikbaar in de 
  materialen:   
  • Aluminium
  • Gietijzer

Wilden High Pressure

 aH220, HS430S, H800, 
  H1500HS
 a Max. capaciteit: 
  94 lpm tot 359 lpm
 aMax. druk: 17 tot 21 Bar
 aMax. vaste delen: 
  6 mm tot 13 mm
 aVloeistofaansluitingen: 
  1” tot 3”
 aBeschikbaar in de 
   materialen:   
   • Aluminium
   • Gietijzer
   • RVS 316

 
 Wilden Brahma

aPS810, PS1510
aMax. capaciteit: 
  640 tot 882 lpm
aMax. druk: 8,6 Bar
aMax. vaste delen: 
  51 mm tot 76 mm
aVloeistofaansluitingen: 
  2” tot 3”
aBeschikbaar in de 
  materialen:   
  • Aluminium
  • Gietijzer
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‘Onze productie is veiliger, stiller en vooral 
efficiënter geworden.’

Oppervlaktebehandeling

Het bedrijf
Amerikaanse wereldspeler die actief is in 37 vestigingen in 15 landen met zo’n 
4000 medewerkers. 

Het product
Klant is gespecialiseerd in reparatie, vervaardiging en coating van 
vliegtuigonderdelen voor alle grote luchtvaartmaatschappijen, fabrikanten van 
vliegtuigmotoren en bedrijven die zich toeleggen op de revisie ervan.

Het productieproces
Om de machines en filters die gebruikt worden voor de revisie van gasturbines 
en vliegtuigmotoren optimaal en veilig hun werk te laten doen, is één ding 
essentieel: een betrouwbare en continue aanvoer van koelvloeistof.

De pomp
In het verleden werd gekozen voor de WILDEN Original T-serie maar door de 
steeds strenger wordende eisen bij het gebruik van perslucht en het belang van 
meer efficiëntie en lagere productiekosten werd het persluchtverdeelsysteem 
geoptimaliseerd door de inbouw van de Pro-Flo SHIFTTM. Met succes, want 
het persluchtverbruik werd aanzienlijk gereduceerd en de productie is er nog 
veiliger, stiller en efficiënter op geworden. Door 8 pompen te voorzien van het 
energiezuinige Pro-Flo SHIFTTM systeem is een jaarlijkse besparing van € 11000 
gerealiseerd en werd de investering binnen één jaar terugverdiend.
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A&M industrial Pumps Almatec membraanpompen

  Producten die presteren

Almatec membraanpompen

ALMATEC Maschinenbau GmbH is de fabrikant 
van persluchtdgedreven membraanpompen 
die wereldwijd aanwezig zijn in verscheidene 
sectoren. Ze maken hiervoor gebruik van het 
unieke Perswing® luchtverdeelsysteem.  
Deze technologie wordt gekenmerkt door een 
laag geluidsniveau en heeft weinig bewegende 
delen waardoor ze een minimum aan 
onderhoud nodig hebben.

De kunststofpompen worden gemaakt in PE 
of PTFE, of beide materialen in geleidende 
uitvoering. Het materiaal van de behuizing 
wordt uit een massieve blok gefreesd door 
middel van CNC technologie.
De membranen zijn ontworpen om montage te 
vereenvoudigen, luchtverbruik te verminderen 
en prestaties te optimaliseren.

 aE-serie 
 aCXM-serie
 aFutur-serie
 aAH-serie
 aChemicor-serie
 aBiocor-serie

Almatec E-serie kunststof 
membraanpompen 

De E-serie is uitermate geschikt om te 
presteren in processen waar het gaat om de 
verwerking van de meest uiteenlopende 
maar bovenal gevaarlijke, agressieve 
chemische stoffen.
Perfectie tot in het kleinste detail, alles wat 
nodig is om uw product veilig en betrouwbaar 
te verpompen.

Mede door de afwezigheid van metalen 
onderdelen aan de buitenkant van de pomp 
is ze uitermate inzetbaar in corrosieve atmosfeer. 

De serie omvat in totaal 7 types met capaciteiten van 
15 Ipm tot 800 lpm.

E-serie
 
 a E08, E10, E15, E25, E40, E50, E80 (op aanvraag)
 a Max. capaciteit: 15 lpm tot 800 lpm
 a Max. druk: 7 Bar
 a Max. deeltjesgrootte: 2 mm tot 15 mm
 a Vloeistofaansluitingen: 1/4” tot 3”
 a Beschikbaar in de materialen:   
  • Polyethyleen (geleidend voor ATEX applicaties)
  • PTFE (geleidend voor ATEX applicaties)
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Almatec CXM-serie kunststof 
membraanpompen 

De 7 types uit de CXM-serie lenen zich 
specifiek voor lichte tot middelzware 
toepassingen.

Ze zijn uitermate geschikt voor 
bijvoorbeeld het leegpompen van 
containers en vaten, of de doorvoer van 
onder andere inkten 
en schoonmaakmiddelen.

Er zijn 4 modellen met NPT en 3 modellen 
met BSP vloeistofaansluitingen verkrijgbaar.

CXM-serie
 
 a CXM10, CXM20, CXM25, CXM50, CXM55, CXM130, CXM135
 a Max. capaciteit: 10 lpm tot 130 lpm
 a Max. druk: 7 Bar
 a Max. deeltjesgrootte: 1,5 mm tot 4 mm
 a Vloeistofaansluitingen: 3/8” tot 1  1/2”
 a Beschikbaar in het materiaal: geleidend Polyethyleen

Almatec Futur-serie membraanpompen

Sinds 1984 ontwikkelt en produceert Almatec 
pompen voor specifieke cleanroom 
toepassingen in de halfgeleiderindustrie.

De Futur-serie biedt een oplossing voor 
veel uitdagingen in deze industrietak.

Het gamma omvat: 
• 4 types in PTFE/UPPE voor het 
 verpompen van zuur en loog tot 130 °C / Futur T
• 2 types in PTFE voor hoge temperatuur 
 applicaties zuur en loog tot 200 °C / Futur H
• 2 types in UPPE voor polijstmiddel / Futur E  
• 2 types in RVS 316 L voor solventen / Futur S
• 2 types in RVS 316 L voor hogere temperaturen tot 130°C / Futur SH

Futur-serie
 
 a Futur10, Futur20, Futur50, Futur100, Futur200
 a Max. capaciteit: 10 lpm tot 200 lpm
 a Max. druk: 6 Bar
 a Vloeistofaansluitingen: 3/8” tot 1  1/2”
 a Beschikbaar in de materialen: 
  • UPPE
  • PTFE
  • RVS 316 L (Futur 20S en Futur 50S)
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Almatec Chemicor-serie metalen 
membraanpompen

Chemicor is de industriële pomp voor 
semi-sanitaire processen. 
Deze pomplijn heeft een doordacht 
doorstroompatroon en er werd 
gelet op het vermijden van 
dode ruimtes.

Chemicor-serie 

 a AD20, AD32, AD50
 a Max. capaciteit: 75 lpm tot 400 lpm
 a Max. druk: 7 Bar
 a Max. deeltjesgrootte: 9 mm tot 14 mm
 a Vloeistofaansluitingen: 3/4” tot 2”
 a Beschikbaar in het materiaal: RVS 316

Almatec AH-serie 
hogedruk 
membraanpompen

Almatec AH-serie pompen zijn 
speciaal ontwikkeld voor 
toepassingen waarbij hoge 
vloeistofdrukken nodig zijn. 
Het spreekt voor zich dat 
veiligheid en duurzaamheid 
hierbij uiterst belangrijk zijn. 
De maximale druk die de pompen 
kunnen bereiken is 15 bar.

De AHD-serie en de RVS modellen zijn extreem robuust en hebben een interne 
drukverhoging van 1:2, de AHS (Simplex) serie is de eenvoudige 1:1 uitvoering zonder 
een interne booster. Er zijn 5 modellen leverbaar in Polyethyleen en 2 in RVS 316

AH-serie
 
 a AHD15, AHD25, AHD40, AHS15, AHS25, AH20-S, AH32-S
 a Max. capaciteit: 66 lpm tot 333 lpm
 a Max. druk: 15 Bar
 a Max. deeltjesgrootte: 4 mm tot 8 mm
 a Vloeistofaansluitingen: 1/2” tot 1 1/2”
 a Beschikbaar in de materialen: 
  • Polyethyleen
  • RVS 316
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Almatec Biocor-serie membraanpompen

De ALMATEC Biocor-serie kent zijn toepassing 
voornamelijk in de pharmaceutische, biotechnische 
en voedingsindustrie.

Ze voldoen aan alle eisen in deze sectoren 
en worden geleverd met een uitgebreid 
certificatenpakket.

De Biocor serie is een aseptisch pompconcept 
voor steriele applicaties, de pomp kent geen 
horizontale vlakken of dode ruimtes en door 
middel van magneten kunnen de pompkogels 
van buitenaf gelift worden waardoor men de 
pomp volledig kan drainen.

EHEDG en Atex gecertificeerd en CIP en SIP reinigbaar.

Beschikbaar in 3 pomptypes.

  Producten die presteren

Almatec opties

Almatec kent een aantal slimme opties 
die de werking van de pomp optimaliseren.

Sperkamersysteem

Inline pulsatiedempers

Drainagesysteem

Geïntegreerde pulsatiedempers

Biocor-serie
 
 a B20, B32, B40 (op aanvraag) 
 a Max. capaciteit: 58 lpm tot 283 lpm
 a Max. druk: 7 Bar
 a Max. deeltjesgrootte: 3 mm tot 9 mm
 a Vloeistofaansluitingen: 3/4” tot 1  1/2”
 a Beschikbaar in de materialen: RVS 316 gepolijst : 0,4 µm

   A&M INDUSTRIAL PUMPS PRESSURE TO PERFORM
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Tot 95% reductie van de pulsatie 

In sommige gevallen is het van belang om het systeem waar de pomp deel van
uitmaakt extra te beschermen. Pulsatiedempers zorgen voor een laminaire 
vloeistofstroom en de accumulatoren en thermische expansievaten beschermen het 
leidingwerk en de instrumenten tegen de eventuele gevolgen van waterslag.

Naast de beschermende werking wordt bij het gebruik van pulsatiedempers tevens de 
levensduur van de membranen aanzienlijk verhoogd. 

De pulsatiedemper wordt gevoed door dezelfde persluchtdruk als de pomp en kan zowel
aan de perszijde als aan de zuigzijde van de pomp worden toegepast. Afhankelijk van 
het model onderscheiden we 3 drukregelsystemen: automatische drukregeling, manuele 
drukregeling en een vast vooraf ingestelde druk. Naargelang de toepassing kunnen wij  
CE/ATEX, FDA of EHEDG gecertifieerde modellen leveren.

A&M industrial Pumps Pulsatiedempers

Accumulatoren & thermische expansievatenAOD pulsatiedempers in metaal en kunststof

aReduceert pulsatie/waterslag en voorkomt 
  schade aan pomp en leidingnetwerk 
a Eenvoudig te plaatsen in elk leidingsysteem 
aOptimaliseert pompprestatie en reduceert   
  onderhoudskosten 

Sanitaire pulsatiedempers
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Spare parts by ThinQk 

De partner voor al uw membraanpomponderdelen ongeacht het merk is  
A&M Industrial Pumps.

A&M Industrial Pumps & ThinQk Pump Parts leveren ongeacht het merk topkwaliteit 
onderdelen zoals membranen, zittingen, ballen, assen, o-ringen, seals, luchtschuiven, 
complete revisie kits, geluiddempers, klembanden, bouten & moeren, enz... Kortom, 
hier vindt u alles om uw pomp betrouwbaar en voordelig in bedrijf te houden.

ThinQk Pump Parts zijn beschikbaar voor o.a. de merken:

 

Alle onderdelen zijn van de hoogste kwaliteit en worden geproduceerd in Europa en 
Noord-Amerika. Om aan de wensen en behoefte van de industrie te kunnen blijven 
voldoen, is het assortiment voortdurend in ontwikkeling.

ThinQk Spare parts

aAro®
aBlagdon®
aComexi®
aDellmeco ®
aDepa®
aFlotronic®
aFlux®

aGraco®
aSandpiper®
aTapflo® 
aVersa-Matic®
aVerderAir®
aW&H® 
aYamada® 
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Vloeistofaansluitingen
Is een pomp niet beschikbaar in de vloeistofaansluiting die u wenst? Geen probleem!  
Wij voorzien uw pomp van de flenzen die in uw systeem passen.

Luchtverzorging units
Deze units voorkomen dat vervuiling in het stuurgedeelte van uw pomp terecht 
kan komen. Het ingebouwde reduceerventiel maakt het mogelijk de pompsnelheid 
te controleren.

Slow starters
Plotseling optredende drukverhoging geeft een grote belasting op de membranen. Een 
slow start ventiel voorkomt dit en verlengt daarmee de levensduur van uw elastomeren.

Membraanbreuk detectie
Deze systemen signaleren dat de membranen in uw pomp defect zijn. Er zijn diverse 
opties leverbaar. 

Slagenteller
Door het registreren van het aantal slagen kunt u de capaciteit van uw pomp 
controleren. Tevens geeft het aantal slagen u een indicatie wanneer uw pomp preventief
onderhoud nodig heeft.

Pneumatische level controller
Dit accessoire vindt zijn toepassing voornamelijk in de niveau-regeling bij inkuipingen en 
afvalwaterputten.

Pressure to Perform staat voor het waarborgen van de beste
service, de hoogste kwaliteit en integriteit.
De certificatie van onze fabrikanten zorgt ervoor dat u krijgt wat u wilt, 
de goede pomp op de juiste plek. Het team van A&M Industrial Pumps heeft passie 
voor membraanpompen.
 

Atex
Natuurlijk hebben wij luchtgedreven
membraanpompen in het gamma die voldoen 
aan de Atex richtlijnen.
In de documentatie die u bij elke
membraanpomp ontvangt, vindt u informatie 
over Atex en aan welke richtlijnen wordt
voldaan.

Foodgrade
Onze Foodgrade pompen voldoen aan de 
laatste in de Europese Unie geldende wet- en 
regelgeving voor het gebruik van apparatuur 
in contact met voedingsmiddelen, en zijn GMP 
EG2023/2006, EC 1935-2004 / EU 10-2011 en 
FDA 21 CFR 177 gecertificeerd.

Materiaalcertificaten
Deze documenten verklaren of identificeren 
de gebruikte componenten en de materialen. 
Mechanische of chemische testen kunnen 
deel uitmaken van het certificaat. Ze zijn 
EN10204:2004  2.1 / 2.2 / 3.1 gecertificeerd.

EHEDG
Onze hygiënische pompen van de WILDEN HS 
en ALMATEC Biocor-serie staan op eenzame 
hoogte als het gaat om cleanability en 
worden wanneer voorzien van integral piston 
diaphragms en valve balls geleverd met EHEDG 
certificaat.

Testcertificaten
• Druk & lekkage test
• Prestatie test
• Hydraulische test
De resultaten van deze testen worden 
volgens Europese richtlijnen 
gedocumenteerd en gecertificeerd. 

CE
Onze pompen voldoen aan alle Europese 
richtlijnen die van toepassing zijn, en zijn als 
zodanig gecertificeerd. 
Bijvoorbeeld: EN ISO 12100-1 & 12100-2,  
de 2006/42/EC machine- en PED richtlijn.
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Bent u benieuwd hoe onze membraanpompen van betekenis kunnen zijn 
voor uw bedrijf?

Twijfel dan niet om contact met ons op te nemen:

 www.am-pumps.com
 info@am-pumps.com

 +32 3 777 46 45 
 +32 3 776 38 70

Meer weten 
om te presteren?  

  Druk om te presteren. Onder druk presteren.

LEO DE HAAS 

Managing director / founder

RITA HURKS 
Administration & finance

bAS vAn DALEn Technical support

HEnK vAn rOOij 

Verkoop binnendienst
ij 
enst

KRIS GUILLIAMS

Managing director

CEO/founder

DIRK DE VOS
Sales manager

DANIELLE BOGAERTS
Administration & finance

Technical support NL
Administration & finance NL

Technical support NL
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A&M INDUSTRIAL PUMPS NV/SA

DONKSESTEENWEG 8
B-2930 BRASSCHAAT
BELGIUM

PHONE
+32-3-777 46 45

FAX
+32-3-776 38 70

E-MAIL
INFO@AM-PUMPS.COM

ONLINE
WWW.AM-PUMPS.COM


