
POMPEN EN TOEBEHOREN



WATERBEHEERSING EN -VERPLAATSING

SAMEN KIEZEN 
VOOR DE BESTE OPLOSSING

Van Heck helpt en begeleidt u bij ieder vraag- 
stuk op het gebied van waterbeheersing en  
–verplaatsing. Dit doen wij wereldwijd en op elk 
gewenst moment; onze grote diversiteit aan  
materieel is 24/7 beschikbaar en direct inzetbaar.

Welke vraag u ook heeft, samen met u vinden wij de meest  

geschikte en complete oplossing. Of het nu gaat om een tijdelijke 

omleiding, een calamiteit of een structurele oplossing. Met onze  

no-nonsense mentaliteit komen we snel en grondig tot het  

beste resultaat.

VAN HECK 
WATERBEHEERSING EN -VERPLAATSING

-  BETROUWBARE PARTNER 
-  24/7 SERVICE WERELDWIJD 
-  SNELLE REACTIE EN ACTIE 
-  MAATWERKOPLOSSINGEN 
-  SAMENWERKING EN ADVIES 
-  BREED AANBOD VAN CAPACITEITEN 
-  INNOVATIEF
-  MILIEUBEWUST

ONZE KERNWAARDEN

ROBUUST - solide | altijd & overal 
TOEGEWIJD - servicegericht | samen slimmer 
INNOVATIEF - oplossingsgericht | creatief
BETROUWBAAR - kwaliteit | flexibel
FAMILIEBEDRIJF - drive | continuïteit 
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POMPEN EN TOEBEHOREN

ALTIJD EEN ANTWOORD
De pompsets van Van Heck zijn veelzijdig inzetbaar. De brede vloot en 
vele combinaties maken dat u kunt kiezen uit een grote variëteit in debiet 
en druk. Het gehele assortiment is voorzien van hoogwaardige motoren 
en voldoet aan strenge geluids- en emissienormen.

DIESEL EN ELEKTRISCH

HYDRAULISCH  

SCHROEFPOMPEN 

HEVELSYSTEMEN

VAN HECK CONNECT

“Samenwerking is de sleutel 
tot ons succes: van een 
goede afstemming met de 
klant tot het samen  
kiezen voor een innovatieve  
duurzame oplossing.”

DIRECT BESCHIKBARE POMPSYSTEMEN

 - Diesel aangedreven pompsets (pagina 4).

 - Elektrisch aangedreven pompsets (pagina 5).

 - Hydraulisch aangedreven pompen (pagina 6).

 - Schroefpompen (pagina 7).

 - Hevelsystemen (pagina 8).

 - Sea Trophy*.

EIGENSCHAPPEN VAN HECK POMPEN

 - Voor iedere klus een oplossing; groot of 

klein, lang of kort.

 - Wereldwijd eenvoudig inzetbaar door  

internationale containermaten.

 - Alles is mogelijk: stille pompen, extreme 

omstandigheden, lange leidingen,  

hogedruk, olie, enzovoort.

 - Gebruiksvriendelijke gestandaardiseerde 

bediening, indien gewenst op maat gemaakt, 

met automatische start-/stopinstallaties, 

alarmering, afstandsbediening en PLC- 

besturing (Van Heck Connect, zie pagina 9).

 - Alle pompsets dragen het CE-keurmerk en 

worden altijd getest voor gebruik.

*SEA TROPHY
De Sea Trophy is een wereldwijd binnen 

24 uur inzetbare oliepomp waarmee 

tankers en brandstoftanks snel leeg-

gepompt kunnen worden.  

Bel +31 (0)561 43 17 39 voor meer 

informatie over deze met de Green 

Award keurmerk bekroonde uitvinding 

van Van Heck.
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KENMERKEN DIESEL AANGEDREVEN POMPSETS

 - In eigen huis ontworpen en gebouwd (én uitgebreid getest) 

voor toepassing onder extreme omstandigheden, zoals  

omgevingstemperaturen tot 50 °C. 

 - Een bouwlocatie of zelfs een woestijn met veel stof levert 

geen problemen op, omdat de pompsets standaard zijn  

voorzien van speciale luchtfilters.

 - De hoogwaardige motoren van de pompsets zijn geschikt voor 

volledige belasting en 24/7 gebruik.

 - Dankzij de combinatie van de door Van Heck ontwikkelde 

vacuüminstallatie en terugslagklep zijn de pompsets  

zelfaanzuigend.

 - Door middel van Van Heck Connect (pagina 9) werken de 

pompsets autonoom en kunnen ook op afstand worden 

bestuurd.

 - De sets kunnen worden uitgerust met diverse soorten  

geluiddemping. 

 - De pompsets zijn leverbaar met dubbelwandige dieseltanks 

van 1.300 of 3.000 liter, inclusief brandstofslangen.

DE HK-SERIE

 - is uitermate geschikt voor vuil water,

 - varieert in opvoerhoogtes van 5 tot 43 mwk,

 - behaalt debieten van 600 tot 9.950 m³ per uur. 

DE SC- EN R-SERIE

 - zijn zeer geschikt voor onder andere kabelleggen en piggen,

 - hebben een opvoerhoogte tot circa 190 mwk  

(hogedrukpomp),

 - behalen debieten van 40 tot 2.900 m³ per uur.

DIESEL AANGEDREVEN POMPSETS

BETROUWBARE DIESEL AANGEDREVEN POMPSETS
De aloude diesel is de betrouwbare aandrijvingsmotor voor pompen van Van Heck, beschikbaar in 
vele soorten en maten. Geschikt voor het ruige werk en grote debieten. Door verschillende pompen te 
combineren, kunnen we altijd een maatoplossing voor u realiseren.
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KENMERKEN ELEKTRISCH AANGEDREVEN POMPSETS

 - De pompsets zijn geluidsarm, onderhoudsarm en  

gebruikersvriendelijk.

 - Alle elektrisch aangedreven pompsets draaien op drie fasen;  

400 Volt, 50-60 Hz.

 - De geavanceerde PLC-bestuurde frequentieomvormers  

zijn hier uitermate geschikt voor.

NATTE OPSTELLING

De elektrisch aangedreven pompsets zijn praktisch inzetbaar 

omdat er geen droge opstelplaats nodig is. Met spudpalen kunnen 

ze op de gewenste hoogte worden gesteld, ook op een oneffen 

ondergrond. De pompsets kunnen in de toestroom van gemalen 

worden geplaatst om de functie van het gemaal over te nemen. 

DE VP-SERIE

 - behaalt indrukwekkend grote debieten tot 8.250 m³ per uur,

 - is leverbaar in een 160- of 200 kW uitvoering.

DE AFP-SERIE

 - kan volledig onder water worden geplaatst,

 - behaalt debieten tot 5.750 m³ per uur,

 - heeft een opvoerhoogte tot circa 26 mwk.

DROGE OPSTELLING

Dankzij de combinatie van de door Van Heck ontwikkelde vacuüm-

installatie en terugslagklep zijn de pompsets zelfaanzuigend.

DE HK-SERIE

 - is uitermate geschikt voor vuil en/of open water,

 - behaalt debieten tot 4.400 m³ per uur,

 - heeft een opvoerhoogte tot circa 18 mwk.

DE SC- EN R-SERIE

 - zijn zeer geschikt voor de industrie, kabelleggen en piggen,

 - hebben een opvoerhoogte tot circa 67 mwk,

 - behalen debieten tot 1.700 m³ per uur.

ELEKTRISCH AAN GEDREVEN POMPSETS

HANDIGE ELEKTRISCH AANGEDREVEN POMPSETS
Muisstil, maar niet voor een kleintje vervaard; ook met de elektrisch aangedreven pompsets van  
Van Heck kunnen grote debieten en drukken worden behaald. Veelal toegepast in de grond-, weg- en 
waterbouw en in de industrie.
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SOLIDE HYDRAULISCH AANGEDREVEN POMPEN
Vooral in de offshore- en bergingsindustrie treft u de hydraulisch aangedreven pompen van  
Van Heck veel aan. Betrouwbare systemen voor delicate operaties. De robuuste constructie en 
zeewater bestendigheid zijn waardevolle eigenschappen van deze compacte pompen.

HYDRAULISCH  AANGEDREVEN POMPEN

KENMERKEN HYDRAULISCH AANGEDREVEN POMPEN

 - Breed toepasbare onderwaterpomp bij load-outs, float-overs, decommissioning en bergingen. 

 - Uitermate geschikt als voedingspomp voor hogedrukpompen voor kabelleggen en piggen.

 - Verkrijgbaar in drie verschillende uitvoeringen met een grote variatie in druk en debiet.

 - De pomp wordt geplaatst in een verticale riserpipe en is daardoor eenvoudig te installeren. 

 - De pompen kunnen voor de meest complexe ballastoperaties worden geïntegreerd in het 

Centrally Controlled Ballast System* van Van Heck.

 - Krachtig aangedreven door de hydraulische Van Heck diesel power packs.

*VAN HECK BALLASTSYSTEEM
Meer informatie over het Van Heck ballastsysteem vindt u 

in de folder Ballast Equipment. Of bel: +31 (0)561 43 17 39. 
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SIMPELE KRACHT: DE SCHROEFPOMP
Voor irrigatie, drainage en andere vormen van waterverplaatsing heeft Van Heck een ideale en  
simpele oplossing. De schroefpomp kunt u bij uitstek toepassen op agrarische en moeilijk  
toegankelijke terreinen.

KENMERKEN SCHROEFPOMPEN

 - De schroefpomp functioneert probleemloos in vuil water. 

 - De lichtgewicht pomp is mede dankzij zijn eenvoudige  

ontwerp snel en gemakkelijk vervoerbaar en operationeel. 

 - De schroefpomp kan bevestigd worden op de hef van een 

tractor. Deze kan de pomp eenvoudig op locatie positioneren, 

in een hoek tot 45 graden. 

 - Aandrijving met separate dieselmotor is ook mogelijk.

 - Solide behuizing en brede schroefwijdte.

 - Behaalt een debiet tot 2.100 m³ per uur.

 - De schroefpomp kan met een verrijdbaar onderstel geleverd 

worden.

ELEKTRISCH AANGEDREVEN SCHROEFPOMP VOOR  

PERMANENTE OPLOSSING

Van Heck heeft een elektrisch aangedreven schroefpomp  

ontwikkeld. Deze komt goed van pas als u naar een  

permanentere oplossing zoekt. De elektromotor in combinatie 

met een frequentieregelaar, behaalt met minimaal vermogen 

een rendement van maar liefst 94 procent. Bovendien is de 

motor zeer geluidsarm.

SCHROEFPOMPEN
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HEVELSYSTEMEN

MILIEUVRIENDELIJK HEVELSYSTEEM
Het hevelsysteem biedt u de meest milieuvriendelijke oplossing. Van Heck zag hier al vroeg kansen 
in en heeft daarom een schat aan kennis en ervaring opgebouwd. Het hevelsysteem is een prachtig 
voorbeeld van een duurzame en energiebesparende oplossing.

KENMERKEN HEVELSYSTEEM

 - Een hevelsysteem werkt door het hoogteverschil tussen de 

instroom- en uitstroomzijde van de leiding. 

 - De lucht wordt uit de leidingen getrokken door een vacuüm-

installatie die bestaat uit drie elektrisch aangedreven vacuüm-

pompen en een vacuümketel. 

 - Door de toestroom aan de instroomzijde van het hevel-

systeem ontstaat opstuwing. Hierdoor wordt een  

zelfregulerende werking gecreëerd.  

 - Al bij een waterpeilverschil van enkele centimeters kan  

geheveld worden.

 - Debieten kunnen oplopen tot 25.000 m³ per uur, per leiding.

 - Een hevelsysteem is zeer duurzaam door de beperkte bedrijfs-

kosten, het lage geluidsniveau en werkt al met een brandstof-

verbruik vanaf slechts één liter per etmaal.

 - De installatie heeft een op maat uit te breiden systeem van 

alarmering, automatisch bediende afsluiters en flow  

registratie en -beperking.
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KENMERKEN VAN HECK CONNECT

 - Door Van Heck Connect kunnen de pompen autonoom  

werken en via het internet worden bestuurd.

 - Het besturingssysteem kan – inclusief de beveiliging – volledig 

naar uw wensen worden geprogrammeerd.

 - Van Heck Connect bestuurt en monitort continu druk- en 

flow, niveau, in- en uitschakelpeil, toerental, draaiuren en 

waterstanden.

 - Systeemdata wordt in het geheugen van de PLC opgeslagen.

 - Van Heck Connect kan meerdere pompen zowel tegelijk als 

onafhankelijk van elkaar besturen. 

 - Indien gewenst wordt probleemloos overgeschakeld op  

handmatige bediening.

 - Bij uitval bestuurt Van Heck Connect direct de reservepomp.

 - Storingsmeldingen ontvangt u automatisch via gsm of e-mail, 

inclusief duidelijke omschrijving van het type storing.

 - Van Heck Connect is zeer eenvoudig te implementeren, zowel 

voor elektrisch als voor diesel aangedreven pompsets.

VAN HECK CONNECT

BEDIENINGSGEMAK MET VAN HECK CONNECT
Van Heck Connect is de maatwerkoplossing voor het op afstand beheren en besturen van pompen.  
In overleg stellen we deze PLC volledig naar uw wensen en specificaties in. Bij storingen of  
afwijkingen krijgt u een seintje op uw mobiel zodat u direct online kunt ingrijpen.

VERNUFTIGE FREQUENTIEOMVORMERS
Onze frequentieomvormercontainer is speciaal ontworpen 

voor de aandrijving van de elektrisch aangedreven pompsets. 

In deze geluidgedempte 10 ft container bevinden zich  

frequentieomvormers en regelapparatuur waarmee maar 

liefst vijf pompsets kunnen worden bestuurd.  

De frequentieomvormercontainer van Van Heck biedt de 

mogelijkheid om de temperatuur en luchtvochtigheid in de 

container te regelen en kan eventuele aggregaten  

automatisch laten starten.
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HULPMIDDELEN

Naast een omvangrijke verhuurvloot, biedt Van Heck u een volledig pakket van diensten en producten 
bij haar pompen. Naar wens vanaf de complete engineering tot en met een uitgebreid assortiment aan 
meetapparatuur en installaties voor bediening en alarmering.

Daarnaast beschikt Van Heck over kilometers voorraad geflenste 

leiding in diverse diameters en drukklassen. 

Desgewenst ontwerpen en fabriceren we speciaal voor uw  

project hulpmiddelen op maat.
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POMPSPECIFICATIES

DIESEL AANGEDREVEN POMPSETS

Pomp Motor Motor 
vermogen 
kW

Max. druk
mwk

Max. 
debiet 

m³/h

HK800 CAT C32 709 43 9.950

HK700 CAT C27 597 32 7.000

HK700 CAT 3412/3412E 466-533 25 6.500

HK500 CAT 3406/3306/C11 184-242 19 4.900

HK400 CAT 3126/C7 130-168 21 3.500

HK250 HATZ 4L41C 30 10 1.000

SC350/5 CAT C27 597 140 2.000

SC350/400 CAT C27 597 97 2.900

SC250 CAT C27 597 190 1.200

SC350/5 CAT 3412 466-533 120 1.900

SC350 CAT C27/3412E 466-597 95 2.000

SC350 CAT 3406/C11 242 68 1.800

SC350 CAT 3406/3306 184 57 1.650

SC200 CAT 3126/C7 130-168 90 700

R4915 CAT 3126/C7 130-168 190 270

ELEKTRISCH AANGEDREVEN POMPSETS

Pomp Motor Motor 
vermogen 
kW

Max. druk
mwk

Max. 
debiet 

m³/h

VP800 200-160 6.5 8.250 

AFP600 270 26 5.750 

HK500-E 200-160 18 4.400 

HK400-E 110 19 3.000 

EPP200-PSC350 200-160 67 1.700

R4410/2 75 165 130 

R100-200 45 55 310 

TECHNISCHE VRAGEN?

Krijg direct antwoord op uw vragen van onze technische  
mensen; bel +31 (0) 561 43 17 39 of stuur een e-mail naar  
info@vanheckgroup.com

HYDRAULISCH AANGEDREVEN POMPEN

Pomp Max. druk 
mwk 

Max. 
debiet 

m³/h

VSPH400 21 1.400 

VSPH300 21 750 

VSPH150 90 400 

SCHROEFPOMPEN

Pomp Max. druk 
mwk

Max. 
debiet 

m³/h

SP300 7 1.200 

SP400 9 2.100 
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Nederland
+31 (0) 561 431 739
info@vanheckgroup.com

Singapore 
+65 629 73 441
singapore@vanheckgroup.com

www.vanheckgroup.nl


