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Drukriolering dankzij 
flexibele verzamelputten.
Wilo-Port 600 en Wilo-Port 800.
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Flexibiliteit gegarandeerd. Met exact passende componenten.

Met Wilo-Port 600 en Wilo-Port 800 kiest u niet alleen voor afvoerschachten, maar ook 
voor volledige systeemoplossingen die precies op uw eisen zijn afgestemd. Op basis van 
de geselecteerde pompput kunt u samen met uw Wilo-adviseurs de meest geschikte 
componenten selecteren, zoals de juiste versnijdende pompen Wilo-Rexa CUT uit de ver-
schillende vermogensklassen en de praktische besturing  Wilo-Control EC-Lift. Zo krijgt u 
een betrouwbare, rendabele systeemoplossing voor uw waterafvoer.

Wilo-Control EC-Lift of 
DrainControl PL.
Praktische, eenvoudig te bedienen 
besturing.

Wilo-Rexa CUT.
Afvalwaterdompelpomp met snij-
inrichting. Met ATEX-certificering.

Wilo-Port 600.
Belastbaar, flexibel, 600 mm  nominale 
diameter. Ook combineerbaar met vuil-
waterpompen.

Profi teer van onze 
ondersteuning bij de 
planning met uitermate 
competent advies en 
uitgebreide services. 
Kom alles te weten over 
de technische voordelen 
van de Wilo-Port 600 en 
Wilo-Port 800 via 
www.wilo.be

De putlichamen uit robuust en corrosievrij po-
lyethyleen zijn beveiligd tegen opdrijven tot de 
bovenkant van het terrein - en dat zonder extra 
betonverzwaring. Bovendien zijn de putlichamen 
duurzaam en bedrijfsveilig. 
De afdekkingen kunnen een belasting van maar 
liefst D 400 kN weerstaan. Hierdoor zijn de pomp-
putten zowel geschikt voor opritten van grond-
stukken als voor gebruik in het zware wegverkeer 
Wilo-Port 600 en Wilo-Port 800 – de flexibele en 
betrouwbare alternatieven voor betonschachten.

Wilo-Port 600 en Wilo-Port 800.
Zo flexibel, dat u elk moment 
met zekerheid kunt plannen.

Op elk moment overal inzetbaar. In drukbe-
volkte gebieden en op publieke wegen.

Een betrouwbare en rendabele waterafvoer 
is vooral belangrijk in landelijk gestructureerde 
gebieden. Daar waar het afvalwater mogelijk 
niet onder vrij verval kan uitstromen of waar 
de bouwgrondomstandigheden ongunstig 
zijn. Deze gebieden hebben er alle baat bij te 
kunnen rekenen op een uiterst flexibele druk-
riolering met versnijdende pompen. De nieuwe 
pompputten Wilo-Port 600 en Wilo-Port 800 
zijn speciaal ontworpen voor deze omstan-
digheden.

Drukriolering
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Schachtverlenging. 
Dankzij traploze schachtverlenging 
eendelig tot 2,25 m of kan tot 2,75 m 
worden uitgebreid.

De toebehoren voor Wilo-Port 600 en 
Wilo-Port 800. Veelzijdig en praktisch.
ƒ  Variabele telescoopschachtverlenging.
ƒ  Praktische verlenging voor de bedienings-

sleutel voor de afsluiter.
ƒ  Robuuste afdekking. Conform de klasse 

EN124, A15, B125 en D400.
ƒ  Spoelaansluiting met Storz-C-52-koppeling 

en syfon.

Wilo-Port 800. 
Robuust, variabel, 800 mm nominale 
diameter. Ook beschikbaar als dubbel-
pompput.

Uw voordelen in één oogopslag:
1 Berijdbaar – ook bij zware verkeersbelasting – door direct 

op de pompput monteerbare putafdekkingen.
2 Flexibele aanpassing in de installatiefase door traploze 

schachtverlenging tot 2,75 m. 
3 Hoogste bedrijfsveiligheid en bescherming tegen lekkage 

door eendelig putlichaam tot 2,25 m. 
4 Lange levensduur dankzij gebruik van corrosievrij materiaal. 
5 Eenvoudig onderhoud met gemakkelijk toegankelijke 

armaturen door bovenwaterkoppeling.
6 Eenvoudige installatie door lichte putlichamen van 

 polyethyleen en geïntegreerde toevoerstukken. 
7 Putlichaam dat zonder extra gewicht beveiligd is tegen 

 opdrijven door de putribben langs de omtrek.
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