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8X6E SLURRYPOMP 

E - Frame Type   |   8 - Inlaatflens (8 inch of 200 mm)   |   6 - uitlaatflens (6 inch of 150 mm)

Deze pomp is ontworpen voor het verpompen van zand, voor zandwinning en voor het baggeren van rivieren 
en kanalen. Het is een horizontale centrifugaal-, enkelwandige, slijtvaste zandpomp werkt op hoge druk en 
zeer efficiënt. Daarnaast heeft de pomp goede NPSH prestaties en veel toepassingsmogelijkheden. De zeer 
slijtvaste slijtdelen zijn gemaakt van 26-35% chrome alloy. Het lagerhuis is uitgevoerd met een verzwaarde as, 
een korte overhang en heeft een lange levensduur. De aanzuigflens van de pomp is eenvoudig in onderhoud en 
reparatie. De pomp is voorzien van een stopbuspakking.   

TECHNISCHE GEGEVENS
SLURRYPOMP 8X6E

Inlaat- en 
uitlaat-

flens (mm)

Rotatie 
(r/m)

Schoonwater prestatie Max.  
power 

(kw)

Particle 
Max Size 

(mm)

Impeller 
diameter 

(mm)Capaciteit 
(L/S) Head (m) Eff (%) NPSH (m)

200/150 500-1140 100-230 10-61 72 2-9 120 63 559
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TECHNISCHE GEGEVENS

Pomp 
Type

Basis frame en pomp dimensies

A B C D U E F G H J L M N

8X6E

1302 622 448 457 80 222 557 551 318 460 62 257 546

Formaat inlaatflens Formaat uitlaatflens Gewicht

V T S n-d D0 D1 D2 n-d1 d0 d1 d2 n-d2 (kg)

402 76 54 4-⌀ 29 406 200 356 8-⌀ 22 368 150 324 8-⌀ 21 1300
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VERGELIJKBARE PRODUCTEN

Naast de 8X6E Slurrypomp hebben we ook de 8X6EG Zand-/Gravelpomp, de 10X8FG Gravelpomp  
en de 12X10GG Zand-/Gravelpomp. Neem contact op voor meer informatie.

Bekijk onze website voor meer info Bel Dégra: +31 186 - 65 21 89

HYDRAULISCHE TOTAALOPLOSSINGEN RENTALS & SALES
Op zoek naar een technische oplossing? U kunt uw project compleet aan ons uit handen geven. DÉGRA is 
fabrikant en leverancier van hydraulische lieren, industriële producten en hydrauliek. Wij onderscheiden 
ons omdat we een totaaloplossing leveren, engineeren, bouwen en afleveren en afstellen op locatie. Ook 
is er een ruim aanbod huurmogelijkheden. Neem voor meer informatie en vragen contact op. 


