
Poldergemalen

Altijd een 
oplossing

The source of
every solution

Innovatief

Pleuger Water Solutions is uw partner in maatwerk.  

Wij reviseren uw bestaande pompen ongeacht welk  

fabricaat in zowel natte als droge opstelling. Daarbij  

zetten we onze innovatiekracht en expertise in om 

eventueel niet verkrijgbare onderdelen toch te kunnen 

leveren. We produceren en testen deze onderdelen zelf.  

Voor complete renovaties bent u bij Pleuger dus aan het 

goede adres, waarbij zowel het mechanische, elektrische 

als civiele deel wordt aangepakt. 

Pleuger heeft veel ervaring in het leveren, installeren, 

onderhouden en renoveren van poldergemalen. Wij leve-

ren zowel axiaal als mixed flow pompen die exact in de 

bestaande opstelling ingepast kunnen worden. Hierdoor 

zijn dure civieltechnische aanpassingen niet nodig.  

En zoekt u dé oplossing voor een visvriendelijke passage 

bij gemalen? Laat het ons weten en we zullen samen met 

u bekijken wat de beste oplossing is in uw situatie.

www.pleuger.nl

Toegevoegde waarde

Pleuger is merkonafhankelijk. 

Opdrachtgevers krijgen hiermee een 

objectief advies. Pleuger kiest voor 

materialen van hoge kwaliteit, zodat 

duurzaamheid en lange levensduur 

gewaarborgd zijn. Anticiperen op 

toekomstig onderhoud levert op  

de lange termijn vaak kosten- 

besparingen op. Daarnaast is  

Pleuger graag pro-actief met het 

doen van verbetervoorstellen.

Betrouwbare duurzame dienstverlening

Pleuger is een dienstverlenend bedrijf en is 24 uur per 

dag 7 dagen per week bereikbaar. In onze eigen werk-

plaats en op locatie voeren wij snel en vakkundig onder-

houd en reparties uit. Tevens beschikken wij over een 

eigen proefstand.  
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Revisie poldergemaal Kuipersveer i.o.v.

Waterschap Hollandse Delta

Pleuger heeft de pompen van poldergemaal Kuipersveer 

gereviseerd. Twee pompen met een elektromotor staan 

horizontaal onder water opgesteld. De pompen en elek-

tromotoren werden gedemonteerd en in onze eigen werk-

plaats gereviseerd. Na montage heeft het poldergemaal 

weer een lange levensduur. Door de werkzaamheden 

gefaseerd uit te voeren, bleef het poldergemaal in bedrijf 

met zo min mogelijk hinder voor onze klant. Ideaal toch?

Pleuger Water Solutions is sinds lange tijd actief voor waterschappen. Hieronder treft u  

enkele projecten aan waaraan wij onze expertise en producten hebben geleverd. De pompen  

welke Pleuger geleverd en geplaatst heeft in de diverse gemalen draaien al meer dan 30 jaar!

www.pleuger.nl    Hooge Zijde 29, 5626 DC Eindhoven, T: +31 40 2516874, E: info@pleuger.nl

Referentieprojecten

The source of
every solution

Revisie van ‘oud fabricaat’ pomp: echt een klus voor Pleuger! 

Regelmatig zijn de voor een revisie benodigde onderdelen niet meer leverbaar. De waaier, leidschoepen en de zuigmond bij 

onderstaand voorbeeld waren zover aangetast dat deze vervangen moesten worden. We maakten dummies om nieuwe on-

derdelen te kunnen gieten in onze fabriek. Onderdelen voor hergebruik werden bewerkt en kregen een nieuwe oppervlakte-

behandeling. Lagers werden vervangen en alles is vervolgens weer samengesteld en getest op onze eigen proefstand.  

Na de eindcontrole werd de pomp ter plaatse gemonteerd. Dus zoals u ziet: dagelijks innovatieve oplossingen bij Pleuger! 
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Na
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