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4 DOMPELPOMPEN TWP-SERIE

  Krachtige 400 watt capaciteit van pompen tot 7.000 liter per uur

  Opvoerhoogte max.: 7,5 m

  Ideaal voor het ontwateren van vlakke oppervlaktes net als het om- en 
uitpompen bijvoorbeeld zwembaden, kelderruimtes, lekkages bij de 
wasmachine

  Voor het moeiteloos afpompen van helder water met tot 5 mm grote 
zwevende partikels

  Extreem langlevig door keramische glijdrichtingdichting

  Onderhoudsvriendelijke motor met geintegreerde 
thermobeschermingsschakeling bij oververhitting

  Automatisch in- en uitschakelen dankzij de zwemschakelaar afhankelijk 
van de waterstand

  Droogloopbescherming in automatische stand

  Fixeermogelijkheid van de zwemschakelaar voor continue-bedrijf

  Vlakafzuiging tot 3 mm met wisdroog resultaat

  IPX8 beschermingsklasse – tegen indringen van water bij onderduiken 
beschermd

  Universele aansluiting voor flexibele aansluitmogelijkheden

  Terugloopstop verhindert het teruglopen van hetgeen geproduceerde

  Groot ergonomisch draaghengsel – voor bevestiging van het aflaattouw 
geschikt

  Trotec-merkkwaliteit voor dompelpomp

Bijzondere kenmerken

Schoonwater-dompelpomp, vlakafzuigend

TWP 4005 E
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  Krachtige 400 watt capaciteit van pompen tot 7.300 liter per uur

  Opvoerhoogte max.: 7,5 m

  Ideaal voor het ontwateren van vlakke oppervlaktes net als het om- en 
uitpompen bijvoorbeeld zwembaden, kelderruimtes, lekkages bij de 
wasmachine

  Voor het moeiteloos afpompen van helder water met tot 5 mm grote 
zwevende partikels

  Onderhoudsvriendelijke motor met geintegreerde 
thermobeschermingsschakeling bij oververhitting

  Automatisch in- en uitschakelen dankzij de zwemschakelaar afhankelijk 
van de waterstand

  Droogloopbescherming in automatische stand

  Fixeermogelijkheid van de zwemschakelaar voor continue-bedrijf

  Vlakafzuiging tot 5 mm met wisdroog resultaat

  IPX8 beschermingsklasse – tegen indringen van water bij onderduiken 
beschermd

  Universele aansluiting voor flexibele aansluitmogelijkheden

  Incl. 360° haakse adapter en slang-verloopstuk

  Eenvoudig aan te sluiten dankzij Quick Connect

  Terugloopstop verhindert het teruglopen van hetgeen geproduceerde

  Groot ergonomisch draaghengsel – voor bevestiging van het aflaattouw 
geschikt

  Trotec-merkkwaliteit voor dompelpomp

Bijzondere kenmerken

Schoonwater-dompelpomp, vlakafzuigend

TWP 4006 E
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  Krachtige 750 watt capaciteit van pompen tot 13.000 liter per uur

  Opvoerhoogte max.: 10 m

  Ideaal voor het ontwateren van vlakke oppervlaktes net als het om- en 
uitpompen bijvoorbeeld zwembaden, kelderruimtes, lekkages bij de 
wasmachine

  Voor het moeiteloos afpompen van helder water met tot 5 mm grote 
zwevende partikels

  Extreem langlevig door keramische glijdrichtingdichting

  Onderhoudsvriendelijke motor met geintegreerde 
thermobeschermingsschakeling bij oververhitting

  Automatisch in- en uitschakelen dankzij de zwemschakelaar afhankelijk 
van de waterstand

  Droogloopbescherming in automatische stand

  Fixeermogelijkheid van de zwemschakelaar voor continue-bedrijf

  Vlakafzuiging tot 3 mm met wisdroog resultaat

  IPX8 beschermingsklasse – tegen indringen van water bij onderduiken 
beschermd

  Universele aansluiting voor flexibele aansluitmogelijkheden

  Terugloopstop verhindert het teruglopen van hetgeen geproduceerde

  Groot ergonomisch draaghengsel – voor bevestiging van het aflaattouw 
geschikt

  Trotec-merkkwaliteit voor dompelpomp

Bijzondere kenmerken

Schoonwater-dompelpomp, vlakafzuigend

TWP 7505 E

  Krachtige 750 watt capaciteit van pompen tot 13.000 liter per uur

  Opvoerhoogte max.: 9,5 m

  Ideaal voor het ontwateren van vlakke oppervlaktes net als het om- en 
uitpompen bijvoorbeeld zwembaden, kelderruimtes, lekkages bij de 
wasmachine

  Voor het moeiteloos afpompen van helder water met tot 5 mm grote 
zwevende partikels

  Onderhoudsvriendelijke motor met geintegreerde 
thermobeschermingsschakeling bij oververhitting

  Automatisch in- en uitschakelen dankzij de zwemschakelaar afhankelijk 
van de waterstand

  Droogloopbescherming in automatische stand

  Fixeermogelijkheid van de zwemschakelaar voor continue-bedrijf

  Vlakafzuiging tot 5 mm met wisdroog resultaat

  IPX8 beschermingsklasse – tegen indringen van water bij onderduiken 
beschermd

  Universele aansluiting voor flexibele aansluitmogelijkheden

  Incl. 360° haakse adapter en slang-verloopstuk

  Eenvoudig aan te sluiten dankzij Quick Connect

  Terugloopstop verhindert het teruglopen van hetgeen geproduceerde

  Groot ergonomisch draaghengsel – voor bevestiging van het aflaattouw 
geschikt

  Trotec-merkkwaliteit voor dompelpomp

Bijzondere kenmerken

Schoonwater-dompelpomp, vlakafzuigend

TWP 7506 E
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  Krachtige 900 watt capaciteit van pompen tot 14.000 liter per uur

  Opvoerhoogte max.: 11,5 m

  Ideaal voor het ontwateren van vlakke oppervlaktes net als het om- en 
uitpompen bijvoorbeeld zwembaden, kelderruimtes, lekkages bij de 
wasmachine

  Voor het moeiteloos afpompen van helder water met tot 5 mm grote 
zwevende partikels

  Extreem langlevig door keramische glijdrichtingdichting

  Onderhoudsvriendelijke motor met geintegreerde 
thermobeschermingsschakeling bij oververhitting

  Automatisch in- en uitschakelen dankzij de zwemschakelaar afhankelijk 
van de waterstand

  Droogloopbescherming in automatische stand

  Fixeermogelijkheid van de zwemschakelaar voor continue-bedrijf

  Vlakafzuiging tot 3 mm met wisdroog resultaat

  IPX8 beschermingsklasse – tegen indringen van water bij onderduiken 
beschermd

  Universele aansluiting voor flexibele aansluitmogelijkheden

  Terugloopstop verhindert het teruglopen van hetgeen geproduceerde

  Groot ergonomisch draaghengsel – voor bevestiging van het aflaattouw 
geschikt

  Trotec-merkkwaliteit voor dompelpomp

Bijzondere kenmerken

Schoonwater-dompelpomp, vlakafzuigend

TWP 9005 E

DOMPELPOMPEN TWP-SERIE
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Technische gegevens TWP 4005 E TWP 4006 E TWP 7505 E TWP 7506 E TWP 9005 E
Artikelnummer  4.610.000.005 4.610.000.004 4.610.000.007 4.610.000.006 4.610.000.009

W Opgenomen vermogen 400 W 400 W 750 W 750 W 900 W

l/h Pompopbrengst max. 7.000 l/uur 7.300 l/uur 13.000 l/uur 13.000 l/uur 14.000 l/uur

PUMP
HEIGHT Opvoerhoogte max. 7,5 m 7,5 m 10 m 9,5 m 11,5 m

SUBMERSION  
DEPTH Dompeldiepte max. 7 m 7 m 7 m 7 m 7 m

Minimale werkdiepte 80 mm 55 mm 80 mm 55 mm 80 mm

Waterpeil aanzuighoogte max. 3 mm 5 mm 3 mm 5 mm 3 mm

ON

OFF

Inschakelpunt vlotterschakelaar 420 mm 500 mm 600  mm 550 mm 600 mm

Uitschakelpunt vlotterschakelaar 180 mm 100 mm 180 mm 120 mm 180 mm

Watertemperatuur max. 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C

Korrel 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm

IP Beschermingsgraad IPX8 IPX8 IPX8 IPX8 IPX8

Slangaansluiting (binnendiameter) 25 / 32 mm 25 / 38 mm 25 / 32 mm 25 / 38 mm 25 / 32 mm

Schroefdraadaansluiting 1” / 1 ½” 1” / 1 ½” 1” / 1¼” / 1 ½” 1” / 1 ½” 1” / 1¼” / 1 ½”

V Aansluitspanning 230 - 240 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 - 240 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 - 240 V/50 Hz

Kabellengte 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m

Afmetingen (Lengte x Breedte x Hoogte) 220 x 160 x 290 mm 220 x 160 x 310 mm 220 x 160 x 335 mm 220 x 160 x 340 mm 220 x 160 x 335 mm

Gewicht 3,6 kg 4,0 kg 3,9 kg 5,0 kg 4,6 kg

Schoonwater-dompelpompen

Toepassingsgebieden TWP 4005 E TWP 4006 E TWP 7505 E TWP 7506 E TWP 9005 E
Voor helder, licht verontreinigd water
Licht gechloreerd water
Kelderruimten
Wasmachinelekkage
Regenvaten
Watertonnen

Leveromvang TWP 4005 E TWP 4006 E TWP 7505 E TWP 7506 E TWP 9005 E
Slangadapter
Haakse adapter / 360° haakse adapter / – – / / – – / / –
Terugslagklep
Nylontouw
Kabelhouder – – –

Beschikbare accessoires TWP 4005 E TWP 4006 E TWP 7505 E TWP 7506 E TWP 9005 E
Kwaliteitsverlengkabel – 15 m / 230 V / 1,5 mm² 7.333.000.372

Kwaliteitsverlengkabel – 25 m / 230 V / 1,5 mm² 7.333.000.369

7.333.000.376

Kabelhaspel PVD2 – 25 m / 230 V / 1,5 mm² 7.333.000.367

Kabelhaspel PVD3 – 40 m / 230 V / 2,5 mm² 7.333.000.368

Kabelhaspel PVD4 – 40 m / 230 V / 2,5 mm² 7.333.000.370

Alle modellen in een overzicht:
Schoonwater-dompelpompen

DOMPELPOMPEN TWP-SERIE



  Krachtige 400 watt capaciteit van pompen tot 7.500 liter per uur

Opvoerhoogte max.: 5 m

Ideaal voor waterontname net als om- en uitpompen bijvoorbeeld voor 
zwembad, kelderruimtes, regentonnen, vijvers, kleine bouwputten, 
overstromingen

Voor het moeiteloos afpompen van schoon- en vervuild water met tot 
25 mm grote vuil- en zweefpartikels

Extreem langlevig door keramische glijdrichtingdichting

Onderhoudsvriendelijke motor met geintegreerde 
thermobeschermingsschakeling bij oververhitting

Automatisch in- en uitschakelen dankzij de zwemschakelaar afhankelijk 
van de waterstand

Droogloopbescherming in automatische stand

Fixeermogelijkheid van de zwemschakelaar voor continue-bedrijf

IPX8 beschermingsklasse – tegen indringen van water bij onderduiken 
beschermd

Universele aansluiting voor flexibele aansluitmogelijkheden

Groot ergonomisch draaghengsel – voor bevestiging van het aflaattouw

Trotec-merkkwaliteit voor dompelpomp

Bijzondere kenmerken

Vuilwater-dompelpomp

TWP 4025 E
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  Krachtige 400 watt capaciteit van pompen tot 7.500 liter per uur

Opvoerhoogte max.: 5 m

Ideaal voor waterontname net als om- en uitpompen bijvoorbeeld voor 
zwembad, kelderruimtes, regentonnen, vijvers, kleine bouwputten, 
overstromingen

Voor het moeiteloos afpompen van schoon- en vervuild water met tot 
25 mm grote vuil- en zweefpartikels

Onderhoudsvriendelijke motor met geintegreerde 
thermobeschermingsschakeling bij oververhitting

Automatisch in- en uitschakelen dankzij de zwemschakelaar afhankelijk 
van de waterstand

Droogloopbescherming in automatische stand

Fixeermogelijkheid van de zwemschakelaar voor continue-bedrijf

IPX8 beschermingsklasse – tegen indringen van water bij onderduiken 
beschermd

Universele aansluiting voor flexibele aansluitmogelijkheden

  Incl. 360° haakse adapter en slang-verloopstuk

  Eenvoudig aan te sluiten dankzij Quick Connect

Groot ergonomisch draaghengsel – voor bevestiging van het aflaattouw

Trotec-merkkwaliteit voor dompelpomp

Bijzondere kenmerken

Vuilwater-dompelpomp

TWP 4036 E

DOMPELPOMPEN TWP-SERIE
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  Krachtige 750 watt capaciteit van pompen tot 13.000 liter per uur

Opvoerhoogte max.: 9 m

Ideaal voor waterontname net als om- en uitpompen bijvoorbeeld voor 
zwembad, kelderruimtes, regentonnen, vijvers, kleine bouwputten, 
overstromingen

Voor het moeiteloos afpompen van schoon- en vervuild water met tot 
25 mm grote vuil- en zweefpartikels

Extreem langlevig door keramische glijdrichtingdichting

Onderhoudsvriendelijke motor met geintegreerde 
thermobeschermingsschakeling bij oververhitting

Automatisch in- en uitschakelen dankzij de zwemschakelaar afhankelijk 
van de waterstand

Droogloopbescherming in automatische stand

Fixeermogelijkheid van de zwemschakelaar voor continue-bedrijf

IPX8 beschermingsklasse – tegen indringen van water bij onderduiken 
beschermd

Universele aansluiting voor flexibele aansluitmogelijkheden

Groot ergonomisch draaghengsel – voor bevestiging van het aflaattouw

Trotec-merkkwaliteit voor dompelpomp

Bijzondere kenmerken

Vuilwater-dompelpomp

TWP 7025 E

  Krachtige 750 watt capaciteit van pompen tot 12.500 liter per uur

Opvoerhoogte max.: 8 m

Ideaal voor waterontname net als om- en uitpompen bijvoorbeeld voor 
zwembad, kelderruimtes, regentonnen, vijvers, kleine bouwputten, 
overstromingen

Voor het moeiteloos afpompen van schoon- en vervuild water met tot 
25 mm grote vuil- en zweefpartikels

Onderhoudsvriendelijke motor met geintegreerde 
thermobeschermingsschakeling bij oververhitting

Automatisch in- en uitschakelen dankzij de zwemschakelaar afhankelijk 
van de waterstand

Droogloopbescherming in automatische stand

Fixeermogelijkheid van de zwemschakelaar voor continue-bedrijf

IPX8 beschermingsklasse – tegen indringen van water bij onderduiken 
beschermd

Universele aansluiting voor flexibele aansluitmogelijkheden

  Incl. 360° haakse adapter en slang-verloopstuk

  Eenvoudig aan te sluiten dankzij Quick Connect

Groot ergonomisch draaghengsel – voor bevestiging van het aflaattouw

Trotec-merkkwaliteit voor dompelpomp

Bijzondere kenmerken

Vuilwater-dompelpomp

TWP 7536 E

DOMPELPOMPEN TWP-SERIE
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Vuilwater-dompelpomp van roestvrij staal

TWP 9000 ES
Vuilwater-dompelpomp van roestvrij staal

TWP 11000 ES

  Krachtige 900 watt capaciteit van pompen tot 15.000 liter per uur

Opvoerhoogte max.: 8 m

Ideaal voor waterontname net als om- en uitpompen bijvoorbeeld voor 
zwembad, kelderruimtes, regentonnen, vijvers, kleine bouwputten, 
overstromingen

Voor het moeiteloos afpompen van schoon- en vervuild water met tot 
25 mm grote vuil- en zweefpartikels

Onderhoudsvriendelijke motor met geintegreerde 
thermobeschermingsschakeling bij oververhitting

Automatisch in- en uitschakelen dankzij de zwemschakelaar afhankelijk 
van de waterstand

Droogloopbescherming in automatische stand

Fixeermogelijkheid van de zwemschakelaar voor continue-bedrijf

IPX8 beschermingsklasse – tegen indringen van water bij onderduiken 
beschermd

Universele aansluiting voor flexibele aansluitmogelijkheden

  Incl. 360° haakse adapter en slang-verloopstuk

  Eenvoudig aan te sluiten dankzij Quick Connect

Groot ergonomisch draaghengsel – voor bevestiging van het aflaattouw

Trotec-merkkwaliteit voor dompelpomp

  Krachtige 1.100 watt capaciteit van pompen tot 20.000 liter per uur

Opvoerhoogte max.: 9 m

Ideaal voor waterontname net als om- en uitpompen bijvoorbeeld voor 
zwembad, kelderruimtes, regentonnen, vijvers, kleine bouwputten, 
overstromingen

Voor het moeiteloos afpompen van schoon- en vervuild water met tot 
25 mm grote vuil- en zweefpartikels

Onderhoudsvriendelijke motor met geintegreerde 
thermobeschermingsschakeling bij oververhitting

Automatisch in- en uitschakelen dankzij de zwemschakelaar afhankelijk 
van de waterstand

Droogloopbescherming in automatische stand

Fixeermogelijkheid van de zwemschakelaar voor continue-bedrijf

IPX8 beschermingsklasse – tegen indringen van water bij onderduiken 
beschermd

Universele aansluiting voor flexibele aansluitmogelijkheden

  Incl. 360° haakse adapter en slang-verloopstuk

  Eenvoudig aan te sluiten dankzij Quick Connect

Groot ergonomisch draaghengsel – voor bevestiging van het aflaattouw

Trotec-merkkwaliteit voor dompelpomp

Bijzondere kenmerken Bijzondere kenmerken

DOMPELPOMPEN TWP-SERIE
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  Krachtige 1.100 watt capaciteit van pompen tot 15.000 liter per uur

Opvoerhoogte max.: 11 m

Ideaal voor waterontname net als om- en uitpompen bijvoorbeeld voor 
zwembad, kelderruimtes, regentonnen, vijvers, kleine bouwputten, 
overstromingen

Voor het moeiteloos afpompen van schoon- en vervuild water met tot 
25 mm grote vuil- en zweefpartikels

Extreem langlevig door keramische glijdrichtingdichting

Onderhoudsvriendelijke motor met geintegreerde 
thermobeschermingsschakeling bij oververhitting

Automatisch in- en uitschakelen dankzij de zwemschakelaar afhankelijk 
van de waterstand

Droogloopbescherming in automatische stand

Fixeermogelijkheid van de zwemschakelaar voor continue-bedrijf

IPX8 beschermingsklasse – tegen indringen van water bij onderduiken 
beschermd

Universele aansluiting voor flexibele aansluitmogelijkheden

Groot ergonomisch draaghengsel – voor bevestiging van het aflaattouw

Trotec-merkkwaliteit voor dompelpomp

Bijzondere kenmerken

Vuilwater-dompelpomp

TWP 11025 E

DOMPELPOMPEN TWP-SERIE
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Technische gegevens TWP 4025 E TWP 4036 E TWP 7025 E TWP 7536 E TWP 9000 ES TWP 11000 ES TWP 11025 E

Artikelnummer  4.610.000.015 4.610.000.016 4.610.000.055 4.610.000.054 4.610.000.065 4.610.000.066 4.610.000.060

W Opgenomen vermogen 400 W 400 W 750 W 750 W 900 W 1.100 W 1.100 W

l/h Pompopbrengst max. 7.500 l/uur 7.500 l/uur 13.000 l/uur 12.500 l/uur 15.000 l/uur 20.000 l/uur 15.000 l/uur

PUMP
HEIGHT Opvoerhoogte max.

SUBMERSION  
DEPTH Dompeldiepte max.

Minimale werkdiepte

Waterpeil aanzuighoogte max.

ON

OFF

Inschakelpunt vlotterschakelaar

Uitschakelpunt vlotterschakelaar

Watertemperatuur max. 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C

Korrel

IP Beschermingsgraad IPX8 IPX8 IPX8 IPX8 IPX8 IPX8 IPX8

Slangaansluiting (binnendiameter) 25 / 32 mm 25 / 38 mm 25 / 32 mm 25 / 38 mm 25 / 38 mm 25 / 38 mm 25 / 32 mm

Schroefdraadaansluiting 1" / 1 ½" 1" / 1 ½" 1" / 1 ½" 1" / 1 ½" 1" / 1 ½" 1" / 1 ½" 1" / 1 ½"

V Aansluitspanning 230 - 240 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 - 240 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 - 240 V/50 Hz

Kabellengte

Afmetingen (Lengte x Breedte x Hoogte) 220 x 160 x 310 mm 220 x 160 x 340 mm 220 x 160 x 355 mm 220 x 160 x 370 mm 225 x 225 x 370 mm 225 x 225 x 370 mm 220 x 160 x 355 mm

Gewicht

Vuilwater-dompelpompen

Toepassingsgebieden TWP 4025 E TWP 4036 E TWP 7025 E TWP 7536 E TWP 9000 ES TWP 11000 ES TWP 11025 E
Voor helder, licht verontreinigd water
Voor sterk verontreinigd water
Licht gechloreerd water
Kelderruimten
Regenvaten
Vijvers / zwemvijvers
Watertonnen
Overstromingen
Kleine bouwputten

Leveromvang TWP 4025 E TWP 4036 E TWP 7025 E TWP 7536 E TWP 9000 ES TWP 11000 ES TWP 11025 E
Slangadapter
Haakse adapter / 360° haakse adapter / – – / / – – / – / – / / –
Terugslagklep – – – – – – –
Nylontouw
Kabelhouder – – –

Beschikbare accessoires TWP 4025 E TWP 4036 E TWP 7025 E TWP 7536 E TWP 9000 ES TWP 11000 ES TWP 11025 E
Kwaliteitsverlengkabel – 15 m / 230 V / 1,5 mm² 7.333.000.372
Kwaliteitsverlengkabel – 25 m / 230 V / 1,5 mm² 7.333.000.369

7.333.000.376
Kabelhaspel PVD2 – 25 m / 230 V / 1,5 mm² 7.333.000.367
Kabelhaspel PVD3 – 40 m / 230 V / 2,5 mm² 7.333.000.368
Kabelhaspel PVD4 – 40 m / 230 V / 2,5 mm² 7.333.000.370

Alle modellen in een overzicht:
Vuilwater-dompelpompen

DOMPELPOMPEN TWP-SERIE
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  Krachtig 370 W vermogen voor het pompen van maximaal 5.100 liter per uur

  Robuuste drukaansluiting met messinginzet en terugslagklep

  Pompbehuizing van RVS

  Ideaal voor verpompen van helder water uit waterputten, 
regenwatercisternen en schachten

  Voor een moeiteloze toevoer van ongezuiverd water of voor 
bewateringsdoeleinden bij installaties in huis en tuin

  Zeer lange levensduur door robuuste RVS-behuizing en motor met koperen 
wikkelingen

  Onderhoudsvrije motor met geïntegreerde thermische beveiliging bij 
oververhitting

  RVS-vuilzeef

  IPX8 beschermingsgraad voor de pomp - stofdicht en geschikt voor 
permanent gebruik onder water

  Met stekker (Plug & Play)

  Betrouwbare terugslagklep ter bescherming tegen terugstroming van het 
pompmedium

  2 ophangogen voor het neerlaten van de pomp

  Trotec-merkkwaliteit voor dompelpomp voor grote diepte

Bijzondere kenmerken

Dompelpomp voor grote diepte

TDP 370 E

  Krachtig 750 W vermogen voor het pompen van maximaal 5.100 liter per uur

  Robuuste drukaansluiting met messinginzet en terugslagklep

  Pompbehuizing van RVS

  Ideaal voor verpompen van helder water uit waterputten, 
regenwatercisternen en schachten

  Voor een moeiteloze toevoer van ongezuiverd water of voor 
bewateringsdoeleinden bij installaties in huis en tuin

  Zeer lange levensduur door robuuste RVS-behuizing en motor met koperen 
wikkelingen

  Onderhoudsvrije motor met geïntegreerde thermische beveiliging bij 
oververhitting

  RVS-vuilzeef

  IPX8 beschermingsgraad voor de pomp - stofdicht en geschikt voor 
permanent gebruik onder water

  Met stekker (Plug & Play)

  Betrouwbare terugslagklep ter bescherming tegen terugstroming van het 
pompmedium

  2 ophangogen voor het neerlaten van de pomp

  Trotec-merkkwaliteit voor dompelpomp voor grote diepte

Bijzondere kenmerken

Dompelpomp voor grote diepte

TDP 750 E
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  Krachtig 550 W vermogen voor het pompen van maximaal 6.000 liter per uur

  Robuuste drukaansluiting met messinginzet en terugslagklep

  Pompbehuizing van RVS

  Ideaal voor verpompen van helder water uit waterputten, 
regenwatercisternen en schachten

  Voor een moeiteloze toevoer van ongezuiverd water of voor 
bewateringsdoeleinden bij installaties in huis en tuin

  Zeer lange levensduur door robuuste RVS-behuizing en motor met koperen 
wikkelingen

  Onderhoudsvrije motor met geïntegreerde thermische beveiliging bij 
oververhitting

  RVS-vuilzeef

  IP68 beschermingsgraad voor de pomp - stofdicht en geschikt voor 
permanent gebruik onder water

  IP44 beschermingsgraad voor de schakelkast - spatwaterbestendig

  Externe schakelbox

  Betrouwbare terugslagklep ter bescherming tegen terugstroming van het 
pompmedium

  2 ophangogen voor het neerlaten van de pomp

  Trotec-merkkwaliteit voor dompelpomp voor grote diepte

Bijzondere kenmerken

Dompelpomp voor grote diepte

TDP 5500 E

  Krachtig 750 W vermogen voor het pompen van maximaal 4.800 liter per uur

  Robuuste drukaansluiting met messinginzet en terugslagklep

  Pompbehuizing van RVS

  Ideaal voor verpompen van helder water uit waterputten, 
regenwatercisternen en schachten

  Voor een moeiteloze toevoer van ongezuiverd water of voor 
bewateringsdoeleinden bij installaties in huis en tuin

  Zeer lange levensduur door robuuste RVS-behuizing en motor met koperen 
wikkelingen

  Onderhoudsvrije motor met geïntegreerde thermische beveiliging bij 
oververhitting

  RVS-vuilzeef

  IP68 beschermingsgraad voor de pomp - stofdicht en geschikt voor 
permanent gebruik onder water

  IP44 beschermingsgraad voor de schakelkast - spatwaterbestendig

  Externe schakelbox

  Betrouwbare terugslagklep ter bescherming tegen terugstroming van het 
pompmedium

  2 ophangogen voor het neerlaten van de pomp

  Trotec-merkkwaliteit voor dompelpomp voor grote diepte

Bijzondere kenmerken

Dompelpomp voor grote diepte

TDP 7500 E



Technische gegevens TDP 370 E TDP 750 E TDP 5500 E TDP 7500 E

Artikelnummer  4.610.000.201 4.610.000.203 4.610.000.210 4.610.000.215

W
Opgenomen vermogen 700 W 1.000 W 1.100 W 1.500 W

Pompopbrengst 370 W 750 W 550 W 750 W

l/h Pompopbrengst max. 5.100 l/uur 5.100 l/uur 6.000 l/uur 4.800 l/uur

PUMP
HEIGHT Opvoerhoogte max.

SUBMERSION
DEPTH Dompeldiepte max.

DEPTH Minimale werkdiepte

Watertemperatuur max. 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C

Korrel

IP Beschermingsgraad IPX8 IPX8 IP68 IP68

Schroefdraadaansluiting 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼"

Fijnstofgehalte in het water 0,15% 0,15% 0,25% 0,25%

Diameter boorgat min.

V Aansluitspanning 220 - 240 V/50 Hz 220 - 240 V/50 Hz 220 - 240 V/50 Hz 220 - 240 V/50 Hz

Kabellengte

Afmetingen (Lengte x Breedte x Hoogte) 100 x 100 x 605 mm 100 x 100 x 687 mm 100 x 92 x 783 mm 100 x 92 x 930 mm

Gewicht

Alle modellen in een overzicht:
Dompelpompen voor grote diepte
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NAUWKEURIG. 
MEETAPPARATUUR VAN TROTEC.

Het volledige programma voor uw werkplaats, hobby en bureau.

Meet-technologie in een uniek design. Laat uw succes niet aan het toeval over. 
Nauwkeurigheid beslist vaak op een perfect slagen. 
Trotec heeft voor iedere meting de juiste partner.
Handzaam, eenvoudig in het gebruik en altijd precies.

nl.trotec.com

■  Dikte, afstand, oppervlakte en volume

■  Temperatuur

■  Luchtstroming

■  Binnenklimaat

■  Druk

■  Elektriciteit

■  Emissies (gas, EMF, lucht en geluid)

■  Luchtkwaliteit

■  Materiaalvochtigheid

■  Vloeistofanalyse

■  Plaatsbepaling en detectie

■  Optische inspectie

■  Ultrageluid

■  UV-A-straling
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  Krachtig 1.000 W vermogen voor het pompen van maximaal 3.300 liter per uur

  Zeer geschikt voor waterafname, evenals om- en uitpompen, bijv. 
regenwater, cisternen en tuinvijvers

  Voor een moeiteloze watertoevoer naar tuininstallaties in continubedrijf, 
tot handmatige uitschakeling

  Pompbehuizing van slagvast kunststof en een hoge corrosiebestendigheid 
door aluminium motorwikkelingen

  Stabiele metalen schroefdraad, zowel aan de zuig- als aan de drukzijde

  Hoogwaardige glijringafdichting voor een lange levensduur

  Onderhoudsvrije motor met geïntegreerde thermische beveiliging bij 
oververhitting

  IPX4 beschermingsgraad voor de pomp - spatwaterbestendig uit alle 
richtingen

  IP44 beschermingsgraad voor de netstekker - spatwaterbestendig

  Gebruiksvriendelijk door grote vulopening voor het eenvoudig vullen van 
de pomp

  Bescherming tegen vorstgevaar - dankzij een wateraftapplug kan het 
restwater comfortabel worden afgetapt

  Praktische aan-/uit-schakelaar

  Geïntegreerde draaggreep voor snelle gebruiksgereedheid op 
verschillende locaties

  Stabiele pompvoet met boringen voor het eenvoudig bevestigen

  Trotec-merkkwaliteit voor tuinpomp

Bijzondere kenmerken

Tuinpomp

TGP 1000 E

  Krachtig 1.000 W vermogen voor het pompen van maximaal 3.300 liter per uur

  Zeer geschikt voor waterafname, evenals om- en uitpompen, bijv. 
regenwater, cisternen en tuinvijvers

  Voor een moeiteloze watertoevoer naar tuininstallaties in continubedrijf, 
tot handmatige uitschakeling

  Pompbehuizing van roestvrij staal en een hoge corrosiebestendigheid door 
aluminium motorwikkelingen

  Stabiele metalen schroefdraad, zowel aan de zuig- als aan de drukzijde

  Hoogwaardige glijringafdichting voor een lange levensduur

  Onderhoudsvrije motor met geïntegreerde thermische beveiliging bij 
oververhitting

  IPX4 beschermingsgraad voor de pomp - spatwaterbestendig uit alle 
richtingen

  IP44 beschermingsgraad voor de netstekker - spatwaterbestendig

  Gebruiksvriendelijk door grote vulopening voor het eenvoudig vullen van 
de pomp

  Bescherming tegen vorstgevaar - dankzij een wateraftapplug kan het 
restwater comfortabel worden afgetapt

  Praktische aan-/uit-schakelaar

  Geïntegreerde draaggreep voor snelle gebruiksgereedheid op 
verschillende locaties

  Stabiele pompvoet met boringen voor het eenvoudig bevestigen

  Trotec-merkkwaliteit voor tuinpomp

Bijzondere kenmerken

Tuinpomp van roestvrij staal

TGP 1000 ES
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Technische gegevens TGP 1000 E TGP 1000 ES TGP 1005 E

Artikelnummer 4.610.000.105 4.610.000.106 4.610.000.110

Opgenomen vermogen 1.000 W 1.000 W 1.000 W

Pompopbrengst max. 3.300 l/uur 3.300 l/uur 3.300 l/uur

Pompdruk 4,2 bar 4,2 bar 4,2 bar

Opvoerhoogte max.

Zuighoogte max.

Watertemperatuur max. 35 °C 35 °C 35 °C

Korrel

Beschermingsgraad IPX4 IPX4 IPX4

Drukaansluiting 1" 1" 1"

Zuigaansluiting 1" 1" 1"

Aansluitspanning 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Kabellengte

Afmetingen 
(Lengte x Breedte x Hoogte) 210 x 330 x 200 mm 210 x 330 x 200 mm 200 x 400 x 210 mm

Gewicht

Tuinpompen

Toepassingsgebieden TGP 1000 E TGP 1000 ES TGP 1005 E

Voor helder, licht 
verontreinigd water
Voor sterk verontreinigd 
water

– – –

Licht gechloreerd water

Kelderruimten – – –

Wasmachinelekkage – – –

Regenvaten

Vijvers / zwemvijvers

Watertonnen

Overstromingen – – –

Kleine bouwputten – – –

Alle modellen in een overzicht:
Tuinpompen

  Krachtig 1.000 W vermogen voor het pompen van maximaal 3.300 liter per uur

Met filter ter bescherming tegen grove vuildeeltjes (> Ø 1 mm)

  Zeer geschikt voor waterafname, evenals om- en uitpompen, bijv. 
regenwater, cisternen en tuinvijvers

  Voor een moeiteloze watertoevoer naar tuininstallaties in continubedrijf, 
tot handmatige uitschakeling

  Pompbehuizing van roestvrij staal en een hoge corrosiebestendigheid door 
aluminium motorwikkelingen

  Stabiele metalen schroefdraad, zowel aan de zuig- als aan de drukzijde

  Hoogwaardige glijringafdichting voor een lange levensduur

  Onderhoudsvrije motor met geïntegreerde thermische beveiliging bij 
oververhitting

  IPX4 beschermingsgraad voor de pomp - spatwaterbestendig uit alle 
richtingen

  IP44 beschermingsgraad voor de netstekker - spatwaterbestendig

  Gebruiksvriendelijk door grote vulopening voor het eenvoudig vullen van 
de pomp

  Bescherming tegen vorstgevaar - dankzij een wateraftapplug kan het 
restwater comfortabel worden afgetapt

  Praktische aan-/uit-schakelaar

  Geïntegreerde draaggreep voor snelle gebruiksgereedheid op 
verschillende locaties

  Stabiele pompvoet met boringen voor het eenvoudig bevestigen

  Trotec-merkkwaliteit voor tuinpomp

Bijzondere kenmerken

Tuinpomp met filter

TGP 1005 E
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Krachtig 1.000 W vermogen voor het pompen van maximaal 3.300 liter per uur

  Ideaal voor verpompen van helder water uit alternatieve waterputten, 
evenals schachten of regenwaterbergingen

  Voor een moeiteloze toevoer van ongezuiverd water of voor 
bewateringsdoeleinden bij installaties in huis en tuin

  Pompbehuizing van slagvast kunststof en een hoge corrosiebestendigheid 
door aluminium motorwikkelingen

  Stabiele metalen schroefdraad, zowel aan de zuig- als aan de drukzijde

  Hoogwaardige glijringafdichting voor een lange levensduur

  Onderhoudsvrije motor met geïntegreerde thermische beveiliging bij 
oververhitting

  IPX4 beschermingsgraad voor de pomp - spatwaterbestendig uit alle 
richtingen

  IP44 beschermingsgraad voor de netstekker - spatwaterbestendig

  Gebruiksvriendelijk door grote vulopening voor het eenvoudig vullen van 
de pomp

  Drukketel met 19 liter tankvolume

  Bescherming tegen vorstgevaar - dankzij een wateraftapplug kan het 
restwater comfortabel worden afgetapt

  Praktische aan-/uit-schakelaar

  Energiebesparend door automatisch in- en uitschakelen

  Stabiele pompvoet met boringen voor het eenvoudig bevestigen

  Trotec-merkkwaliteit voor huiswaterpomp

Bijzondere kenmerken

Huiswaterpomp

TGP 1025 E

Voortdurend geactualiseerd: www.trotec.com/catalogs

Krachtig 1.000 W vermogen voor het pompen van maximaal 3.300 liter per uur

  Ideaal voor verpompen van helder water uit alternatieve waterputten, 
evenals schachten of regenwaterbergingen

  Voor een moeiteloze toevoer van ongezuiverd water of voor 
bewateringsdoeleinden bij installaties in huis en tuin

  Pompbehuizing van roestvrij staal en een hoge corrosiebestendigheid door 
aluminium motorwikkelingen

  Stabiele metalen schroefdraad, zowel aan de zuig- als aan de drukzijde

  Hoogwaardige glijringafdichting voor een lange levensduur

  Onderhoudsvrije motor met geïntegreerde thermische beveiliging bij 
oververhitting

  IPX4 beschermingsgraad voor de pomp - spatwaterbestendig uit alle 
richtingen

  IP44 beschermingsgraad voor de netstekker - spatwaterbestendig

  Gebruiksvriendelijk door grote vulopening voor het eenvoudig vullen van 
de pomp

  Drukketel met 19 liter tankvolume

  Bescherming tegen vorstgevaar - dankzij een wateraftapplug kan het 
restwater comfortabel worden afgetapt

  Praktische aan-/uit-schakelaar

  Energiebesparend door automatisch in- en uitschakelen

  Stabiele pompvoet met boringen voor het eenvoudig bevestigen

  Trotec-merkkwaliteit voor huiswaterpomp

Bijzondere kenmerken

Huiswaterpomp van roestvrij staal

TGP 1025 ES

HUISHOUDWATERPOMPEN TGP-SERIE
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Krachtig 1.000 W vermogen voor het pompen van maximaal 3.300 liter per uur

  Ideaal voor verpompen van helder water uit alternatieve waterputten, 
evenals schachten of regenwaterbergingen

  Voor een moeiteloze toevoer van ongezuiverd water of voor 
bewateringsdoeleinden bij installaties in huis en tuin

  Pompbehuizing van roestvrij staal en een hoge corrosiebestendigheid door 
aluminium motorwikkelingen

  Stabiele metalen schroefdraad, zowel aan de zuig- als aan de drukzijde

  Hoogwaardige glijringafdichting voor een lange levensduur

  Onderhoudsvrije motor met geïntegreerde thermische beveiliging bij 
oververhitting

  IPX4 beschermingsgraad voor de pomp - spatwaterbestendig uit alle 
richtingen

  IP44 beschermingsgraad voor de netstekker - spatwaterbestendig

  Gebruiksvriendelijk door grote vulopening voor het eenvoudig vullen van 
de pomp

  Drukketel met 19 liter tankvolume

  Bescherming tegen vorstgevaar - dankzij een wateraftapplug kan het 
restwater comfortabel worden afgetapt

  Praktische aan-/uit-schakelaar

  Energiebesparend door automatisch in- en uitschakelen

  Stabiele pompvoet met boringen voor het eenvoudig bevestigen

  Trotec-merkkwaliteit voor huiswaterpomp

Bijzondere kenmerken

Huiswaterpomp van roestvrij staal

TGP 1025 ES ES

Krachtig 1.000 W vermogen voor het pompen van maximaal 3.300 liter per uur

  Ideaal voor verpompen van helder water uit alternatieve waterputten, 
evenals schachten of regenwaterbergingen

Met filter ter bescherming tegen grove vuildeeltjes (> Ø 1 mm)

  Voor een moeiteloze toevoer van ongezuiverd water of voor 
bewateringsdoeleinden bij installaties in huis en tuin

  Pompbehuizing van roestvrij staal en een hoge corrosiebestendigheid door 
aluminium motorwikkelingen

  Stabiele metalen schroefdraad, zowel aan de zuig- als aan de drukzijde

  Hoogwaardige glijringafdichting voor een lange levensduur

  Onderhoudsvrije motor met geïntegreerde thermische beveiliging bij 
oververhitting

  IPX4 beschermingsgraad voor de pomp - spatwaterbestendig uit alle 
richtingen

  IP44 beschermingsgraad voor de netstekker - spatwaterbestendig

  Gebruiksvriendelijk door grote vulopening voor het eenvoudig vullen van 
de pomp

  Drukketel met 19 liter tankvolume

  Bescherming tegen vorstgevaar - dankzij een wateraftapplug kan het 
restwater comfortabel worden afgetapt

  Praktische aan-/uit-schakelaar

  Energiebesparend door automatisch in- en uitschakelen

  Stabiele pompvoet met boringen voor het eenvoudig bevestigen

  Trotec-merkkwaliteit voor huiswaterpomp

Bijzondere kenmerken

Huiswaterpomp van roestvrij staal met filter

TGP 1050 E
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Technische gegevens TGP 1025 E TGP 1025 ES TGP 1025 ES ES TGP 1050 E

Artikelnummer  4.610.000.190 4.610.000.191 4.610.000.192 4.610.000.195

W Opgenomen vermogen 1.000 W 1.000 W 1.000 W 1.000 W

l/h Pompopbrengst max. 3.300 l/uur 3.300 l/uur 3.300 l/uur 3.300 l/uur

FEED
PRESSURE

Pompdruk 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar

PUMP
HEIGHT Opvoerhoogte max.

SUCTION
HEIGHT Zuighoogte max.

Watertemperatuur max. 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C

Korrel

IP Beschermingsgraad IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Drukaansluiting 1" 1" 1" 1"

Zuigaansluiting 1" 1" 1" 1"

Reservoirvolume

V Aansluitspanning 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Kabellengte

Afmetingen (Lengte x Breedte x Hoogte) 270 x 453 x 500 mm 270 x 453 x 500 mm 270 x 453 x 500 mm 270 x 425 x 520 mm

Gewicht

Huiswaterpompen

Toepassingsgebieden TGP 1025 E TGP 1025 ES TGP 1025 ES ES TGP 1050 E

Voor helder, licht verontreinigd water

Voor sterk verontreinigd water – – – –

Licht gechloreerd water

Levering van ongezuiverd water in huis

Wasmachinelekkage – – – –

Regenvaten

Vijvers / zwemvijvers

Watertonnen

Overstromingen – – – –

Kleine bouwputten – – – –

Alle modellen in een overzicht:
Huiswaterpompen

HUISHOUDWATERPOMPEN TGP-SERIE Voortdurend geactualiseerd: www.trotec.com/catalogs



Wij creëren de beste voorwaarden voor uw succes.

Trotec rust als producent ook Industie, commerciële en particuliere gebruikers met innovatieve 
productoplossingen voor luftbehandelung uit. In alle maten en vermogensklassen. Om u de best mogelijke 
service te kunnen verlenen, zijn wij wereldwijd voor u beschikbaar.

nl.trotec.com

■  Luchtontvochtigen

■  Luchtbevochtigen

■  Verwarmen

■  Ventileren

■  Luchtverversing

■  Luchtreiniging

■  Drogen

■  Geur eliminatie

HET GEBRUIK ZINVOL.
INDUSTRIEMACHINES VAN  TROTEC.
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  Automatisch in-/uitschakelen van in de handel gebruikelijke 
dompelpompen voor grote diepte, tuinpompen en waterpompen

  Pompbesturing via waterdruk en doorstromingssnelheid

  Zorgt voor een constante waterdruk bij de huiswatervoorziening of het 
sproeien van de tuin

  Voor pompen zonder netstekker: Drukschakelaar met een eigen netstekker 
en open kabeluiteinde voor het aansluiten op de stroomvoorziening van de 
pomp (moet worden uitgevoerd door vakpersoneel)

  Ontworpen voor een werkdruk van maximaal 10 bar

  Twee aansluitingen met gangbare 1"-buitendraad

  Droogloopbeveiliging – schakelt de pomp uit bij watergebrek

  Met terugslagklep – verhindert het terugstromen van water

  Geïntegreerde manometer (bar)

  Weergave van de bedrijfstoestand via LED

  Opvoerhoogte tot maximaal 23 meter

  Instelbare inschakeldruk tussen 1,5 en 2,5 bar

  Beschermingsgraad IP54 – vanuit alle richtingen beschermd tegen 
spatwater

  Geschikt voor 60 °C heet, schoon zoetwater

  Robuust behuizing voor een lange levensduur

  0,45 m kabellengte voor pompaansluiting en 1 m kabellengte voor de 
netstekker

Bijzondere kenmerken

Elektronische Drukschakelaar zonder stekker

TDP DS

  Automatisch in-/uitschakelen van in de handel gebruikelijke tuinpompen 
en waterpompen

  Pompbesturing via waterdruk en doorstromingssnelheid

  Zorgt voor een constante waterdruk bij de huiswatervoorziening of het 
sproeien van de tuin

  Met netsnoer en netstopcontact (230 V) voor eenvoudige 
stroomvoorziening voor de pomp

  Geen vakpersoneel nodig bij de elektrische aansluiting van de pomp

  Ontworpen voor een werkdruk van maximaal 10 bar

  Twee aansluitingen met gangbare 1"-buitendraad

  Plug & play – eenvoudig te installeren en te hanteren

  Droogloopbeveiliging – schakelt de pomp uit bij watergebrek

  Met terugslagklep – verhindert het terugstromen van water

  Geïntegreerde manometer (bar)

  Weergave van de bedrijfstoestand via LED

  Opvoerhoogte tot maximaal 23 meter

  Instelbare inschakeldruk tussen 1,5 en 2,5 bar

  Beschermingsgraad IP65 – vanuit alle richtingen beschermd tegen 
waterstralen en stof

  Geschikt voor 60 °C heet, schoon zoetwater

  Robuust behuizing voor een lange levensduur

Bijzondere kenmerken

Elektronische Drukschakelaar met stekker

TDP DSP
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  Automatisch in-/uitschakelen van in de handel gebruikelijke 
dompelpompen voor grote diepte, tuinpompen en waterpompen

  Pompbesturing via waterdruk en doorstromingssnelheid

  Zorgt voor een constante waterdruk bij de huiswatervoorziening of het 
sproeien van de tuin

  Met netsnoer en netstopcontact (230 V) voor eenvoudige 
stroomvoorziening voor de pomp

  Geen vakpersoneel nodig bij de elektrische aansluiting van de pomp

  Ontworpen voor een werkdruk van maximaal 10 bar

  Twee aansluitingen met gangbare 1"-buitendraad

  Plug & play – eenvoudig te installeren en te hanteren

  Droogloopbeveiliging – schakelt de pomp uit bij watergebrek

  Met terugslagklep – verhindert het terugstromen van water

  Geïntegreerde manometer (bar)

  Weergave van de bedrijfstoestand via LED

  Opvoerhoogte tot maximaal 23 meter

  Instelbare inschakeldruk tussen 1,5 en 2,5 bar

  Beschermingsgraad IP54 – vanuit alle richtingen beschermd tegen 
spatwater

  Geschikt voor 60 °C heet, schoon zoetwater

  Robuust behuizing voor een lange levensduur

  0,45 m kabellengte voor pompaansluiting en 1 m kabellengte voor de 
netstekker

Bijzondere kenmerken

Elektronische Drukschakelaar met stekker

TDP DSA

Technische gegevens TDP DS TDP DSP TDP DSA

Artikelnummer  4.610.000.290 4.610.000.291 4.610.000.292

Opgenomen vermogen 1.100 W 1.100 W 1.100 W

Minimaal debiet 180 l/uur 120 l/uur 180 l/uur

Inschakeldruk 1,5 bar - 2,5 bar 1,5 bar - 2,5 bar 1,5 bar - 2,5 bar

Werkdruk 10 bar 10 bar 10 bar

Opvoerhoogte max. 23 m 23 m 23 m

Watertemperatuur max. 60 °C 60 °C 60 °C

Beschermingsgraad IP54 IP65 IP54

Schroefdraadaansluiting 1" 1" 1"

Aansluitspanning 220 - 240 V/50 Hz 220 - 240 V/50 Hz 220 - 240 V/50 Hz

Kabellengte netstekker 1 m 1 m 1 m

Kabellengte pompaansluiting 0,45 m 0,45 m 0,45 m

Afmetingen 
(Lengte x Breedte x Hoogte) 125 x 153 x 165 mm 120 x 183 x 225 mm 125 x 153 x 165 mm

Gewicht

Drukschakelaar TDP DS TDP DSP TDP DSA

Voordelen

Voor automatische pompbesturing. 
Zorgt voor een constante waterdruk in de leiding. Be-

schermt tegen drooglopen en verlengd zo de levensduur 
van de pomp.

Netaansluiting voor de pomp

Met open kabeluiteinde
Voor netaansluiting van 
pompen zonder eigen 

netstekker. 

Netaansluiting alleen 
door vakpersoneel!

Met geïntegreerd 
stopcontact

Plug & Play: Eenvoudig 
het netsnoer van de pomp 
met het stopcontact in de 
drukschakelaar verbinden. 

Geen vakpersoneel 

netaansluiting!

Geschikt voor

dompelpompen voor grote 
diepte, tuinpompen en 

waterpompen 
ZONDER netstekker

Tuinpompen, 
dompelpompen voor grote 
diepte en waterpompen 

MET netstekker

Alle modellen in een overzicht:
Drukschakelaar
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Binnendiameter: Ø 32 mm (1 ¼ inch)

Buitendiameter: Ø 42 mm

Wanddikte: 5 mm

Lengte: 15 meter

Bijzondere kenmerken

32 x 5mm 1 1⁄4“ 15 meter

Drukslang (15 m)

Binnendiameter: Ø 32 mm (1 ¼ inch)

Buitendiameter: Ø 42 mm

Wanddikte: 5 mm

Lengte: 25 meter

Bijzondere kenmerken

32 x 5mm 1 1⁄4“ 25 meter

Drukslang (25 m)

Merkkwaliteit voor toepassingen in huis, huis en tuin
Of ze nu worden gebruikt voor tuinbesproeiing als tuinslang, voor het oppompen van bedrijfswater met een dieptebronpomp of voor de watervoorziening 
als persslang bij een waterleidingbedrijf - onze hoogwaardige drukslangen met geïntegreerde textielversterking door polyestervezels worden aanbevolen 
voor een verscheidenheid van toepassingen in huis en tuin. Met de juiste adapteraansluiting kunnen de drukslangen zonder problemen worden gebruikt 
voor alle in de handel verkrijgbare pompen.

Oppompen van bedrijfswater met dieptebronpompen of water voor huishoudelijk gebruik
Als u een dieptebronpomp, zoals onze TDP-serie, of een huishoudwaterpomp, zoals onze TGP-serie, gebruikt om water uit reservoirs en putten te pompen 
voor tuinirrigatie, reiniging of huishoudelijk gebruik, hebt u betrouwbare slangtechnologie nodig. Bij het verpompen van bedrijfswater scoren drukslangen 

opzicht doen de slangen niet onder voor de conventionele waterleidingen. Met een werkdruk en drukweerstand van 10 bar en een maximumdruk van 32 
bar zijn Trotec-drukslangen probleemloos bestand tegen de gebruikelijke druk van pompen en transportsystemen.



Sterk in prijs en vermogen.

U heeft een idee, wij hebben het gereedschap. 
Het maakt niet uit schroeven draaien, boren, zagen, snijden of slijpen — de Trotec PowerTools  
overtuigen in de praktijk. Zet bij uw werk in op kwaliteit, prestatie en een goede prijs-kwaliteisverhouding.

nl.trotec.com

KLAAR OM AAN TE PAKKEN. 
GEREEDSCHAP VAN TROTEC.
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■  Accu schroevendraaiers 

■  Accu boorschoeverdraaiers

■  Accu slagboorschroevendraaiers

■  Accu klopboormachines

■  Accu boorhamers

■  Boor- en beitelhamers

■  Boormachines

■  Multifunctioneel gereedschappen

■  Steekzagen

■  Cirkelzagen

■  Reciprozagen

■  Schaven

■  Multifunctionale schuurmachines

■  Bandslijpers

■  Hoekslijpers

■  Verfstrippers

■  Compressoren

■  Elektrische nietmachines

■  Heteluchtpistolen

■  Accu-werklampen

■  Accessoires en nog veel meer



Trotec C.V.

Kreekweg 22
3133 AZ Vlaardingen

Tel. +31 103 135250
Fax +31 103 135251  

info-nl@trotec.com
nl.trotec.com

Hoogwaardige waterpompen voor de 
winning, afvoer, evenals het afpompen 
& overpompen van water

Er zijn veel toepassingsgebieden en 
aanleidingen waarbij een geschikt pomp 
waardevolle diensten kan leveren. Bij-
voorbeeld als het gaat om het gebruiken 
van grondwater als alternatieve of extra 
waterbron, om het sproeien van de tuin 
en het groen met opgevangen regen-
water of om het oppompen van onge-
zuiverd water uit een natuurlijk of een 
aangelegd reservoir in het huishouden 
voor het doorspoelen van het toilet en 
gebruik van de wasmachine.

Bovendien zijn er pompen die belangrij-
ke hulpen zijn bij noodgevallen en zor-
gen voor het snel weer droogleggen van 
ondergelopen kelderruimten na sterke 
regenval of hoogwater. Daarnaast zijn er 
ook speciale pompen die een vijver in de 
tuin betrouwbaar leegmaken of het water 
uit het zwembad afpompen, zodat het 
bassin kan worden schoongemaakt. 

Trotec biedt u voor elk toepassingsge-
bied een geschikte pomp – een tuin-
pomp, dompelpomp, huiswaterpomp 
of een dompelpomp voor grote diepte.
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