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Pleuger Water Solutions is uw betrouwbare partner 

in service & repair aan pompinstallaties. Al meer dan 

50 jaar staan we hierom bekend. Wij onderhouden en 

repareren uw pompen ongeacht welk fabricaat in zowel 

natte als droge opstelling, op locatie of in onze goed uit-

geruste werkplaats. Doordat onze monteurs al jarenlang 

ervaring hebben met het repareren en reviseren van 

pompen zijn wij in staat om elke klus snel en vakkundig 

uit te voeren.

Brede kennis

Ons werkgebied is zeer breed. In onze uitstekend uit-

geruste werkplaats repareren en reviseren wij  pompen 

afkomstig van offshore platforms,  riool- en polderge-

malen, drinkwaterinstallaties, energiecentrales, koude 

en warmte opslag en diverse industrieën. Verder is onze 

werkplaats voorzien van een eigen proefstand waar de 

pompen volgens diverse certificeringen getest kunnen 

worden, zodat deze gegarandeerd goed zijn voordat ze 

naar u retour komen.

Duurzaam

Pleuger Water Solutions kiest altijd voor hoge kwaliteit 

materialen en past zoveel mogelijk originele onderdelen toe, 

hierdoor wordt duurzaamheid en lange levensduur geborgd. 

Wij stellen hoge eisen aan onze organisatie en zijn dan ook 

BRL K14020/01, ISO9001, ISO14001 en VCA ** gecertificeerd. 

Verder zijn onze monteurs gecertificeerd voor het offshore 

uitvoeren van werkzaamheden. 

Als merkonafhankelijke service organisatie streven wij er 

naar onze klanten het meest objectieve advies te geven en 

het uitvoeren van NEN 3140 keuringen en inspecties past 

naadloos in deze filosofie. Onze monteurs zijn opgeleid 

en bevoegd tot het uitvoeren van NEN 3140 keuringen en 

inspecties aan (druk)rioolgemalen en poldergemalen. 

Wij kunnen elke installatie objectief inspecteren en keuren 

ongeacht fabricaat of installateur.
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Voor Essent België hebben wij een mixed-flow pomp 

gereviseerd, type 400VE420-59-1R, met een capaciteit van 

2500 m3/h bij 22 meter. Deze pomp wordt gebruikt voor 

inname van koelwater voor de energiecentrale  en is van het 

fabricaat Ensival-Moret. Bij deze  pomp liep de waaier aan 

tegen het waaierhuis. Na een grondige inspectie met bij-

behorend inspectierapport hebben wij een advies uitgebracht 

voor de reparatie met modificatie. Na overleg met de klant 

heeft Pleuger Water Solutions de pomp gereviseerd en 

gemodificeerd zodat deze weer gegarandeerd is van een 

jarenlange probleemloze werking. 

 

Van GDF-Suez kregen wij de opdracht een olieverlaatpomp, 

type KP303-9a + VJPKU22-180-4, te reviseren. Deze  pomp 

met hoogspanningsmotor van het fabricaat Pleuger verpompt 

de gewonnen olie vanuit de bunker naar de olietanker. 

De pomp heeft een capaciteit van 750 m3/h bij 200 meter 

en een motorvermogen van 600 kW. Een van onze offshore 

monteurs heeft ter plaatse op het platform op de Noordzee 

geassisteerd om de pomp te demonteren. Nadat de pomp 

gearriveerd was in onze werkplaats hebben we deze ge-

ïnspecteerd. Samen met de klant hebben we het inspectie-

rapport en onze aanbevelingen doorgesproken om zo tot een 

reparatieplan  te komen waarmee de klant het best geholpen 

was. 

Van Waterschap Hollandse Delta kregen wij het verzoek om 

de beide Pleuger pompen van poldergemaal Kuipersveer te 

reviseren, type S484-1 + V16-50-6. Het gemaal moest wel in 

bedrijf blijven en zo min mogelijk hinder ondervinden van de 

revisie. Pleuger Water Solutions heeft een plan opgesteld om 

deze werkzaamheden zodanig uit te voeren dat de klant hier 

minimaal hinder van zou ondervinden. De pompen zijn beur-

telings door ons gedemonteerd, gereviseerd en vervolgens 

weer  teruggeplaatst. De beide pompen kunnen door deze 

revisie weer probleemloos draaien.

  




