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NeBo prefab betonnen ronde pompput geschikt voor aardinbouw model BR ….. - ….. (zie tabel), 
inwendig ø ….. mm (zie tabel), wand- en bodemdikte ….. mm (zie tabel) voorzien van één of meerdere 
flexibele NBR rubber manchetaansluitingen ten behoeve van diverse toevoerbuizen, één NBR rubber 
manchetaansluiting ten behoeve van kabeldoorvoerbuis en één HDPE wanddoorvoerstuk ten behoeve 
van de persbuis, afgedekt door middel van een losse prefab betonnen afdekplaat met mangat. Plaats en 
hoogte van de diverse aansluitingen vrij te bepalen. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd. 

Materialen
Pompput  : beton (zelfverdichtend)
Afdekplaat  : beton (zelfverdichtend)
Aansluitingen : NBR
Persleiding  : HDPE
Afdekking  : gietijzer / beton

Opties
- Leveren en aanbrengen NBR manchet ø 110 mm.
- Leveren en aanbrengen NBR manchet ø 125 mm.
- Leveren en aanbrengen NBR manchet ø 160 mm.
- Leveren en aanbrengen NBR manchet ø 200 mm.
- Leveren en aanbrengen NBR manchet ø 250 mm.
- Leveren en aanbrengen NBR manchet ø 315 mm. 
- Leveren en aanbrengen HDPE wanddoorvoer ø 50 mm.
- Leveren en aanbrengen HDPE wanddoorvoer ø 63 mm. 
- Leveren en aanbrengen HDPE wanddoorvoer ø 75 mm.
- Leveren en aanbrengen HDPE wanddoorvoer ø 90 mm.
- Leveren en aanbrengen HDPE wanddoorvoer ø 110 mm.
- Aanbrengen van een inwendig stroomprofiel op bodem put
- Aanbrengen van een anti-opdrijfkraag langs de pompput

Normen / Milieuklassen
Milieuklasse  : XA3 – XF1 – XC4
Duurzaamheid : Sulfaatbestand

Certificaten
NEN-EN-ISO 9001

Afdekking(en) 
Afdekbaar d.m.v. verschillende soorten ronde putafdekkingen.
Een en ander afhankelijk van de gewenste belastingsklasse.
Een en ander afhankelijk van de afmetingen van de pomp.

Toepassingsgebied
Toepasbaar voor zowel vuil- als afvalwaterpompput.

Gecertificeerd

 Type Inwendige diameter Wand- en bodemdikte Uitwendige diameter Max. hoogte
  (mm) (mm) (mm) uit één stuk (mm)
 BR 080-12 Ø 800 120 / 110  Ø 1040 ± 1720
 BR 100-12 Ø 1000 120 / 110 Ø 1240 ± 2220
 BR 120-12 Ø 1200 120 / 120 Ø 1440  ± 2470
 BR 150-15 Ø 1500 150 / 120 Ø 1800 ± 3220
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