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JESSBERGER
Elektrische en
pneumatische
vat- en container-

pompen



JP-180

250 W Universeel motor
230 V 50Hz

2 - 4 kg

Lab pomp 

22/ 30/40 l/min  

4 m

200 mPas

PP / RVS 316Ti

dichtingsloos

Elektrische vat- en containerpompen

*Alle gegevens zijn de
maximale.
De capaciteiten van de
respectievelijke pom-
pen zijn de maxi-
male bij water van 
18 °C en bij vrije uit-
loop zonder slang.

Dichtingsloze
pomp

2 · Vat- en containerpompen

Pompbuislengte

Type

Capaciteit*

Opvoerh. *Rotor/Waaier

Pompmateriaal

Constructie

Pompbuis Ø

Motor

Max. Viscositeit*

Gewicht

Vloeistoffen die o.a. te verpompen zijn; 

zoutzuur, natronloog, zwavelzuur, mierenzuur, water,
ammoniumchloride, foto-ontwikkelvloeistof, kaliumzout,
fixeervloeistof, azijnzuur, fosforzuur, salpeterzuur, fluor -
waterstofzuur, bleekmiddel, melkzuur, boorzuur, chroom-
zuur, zeepoplossing en verder een zeer grote verschei-
denheid aan vloeistoffen.

Dubbel geïsoleerd, cata-
gorie ll, spatwaterdicht
volgens IP24. 
Aan/uit schakelaar
Thermisch beveiligd 

Vatpompen zijn licht van gewicht, handig en extreem
krachtige pompen om vloeistoffen te transporteren met
lage tot hoge viscositeit, neutraal tot chemisch agres-
sief. Ontworpen voor mobiel of stationair gebruik. Het
technische innovatieve en simpele ontwerp zorgt voor
een betrouwbare werking. Vanwege het modulaire con-
cept kan men iedere motor combineren met alle pomp-
uitvoeringen.

Voor vluchtige ontvlambare vloeistoffen en in explo-
siegevaarlijke ruimtes is een explosieveilige pomp
met de benodigde accessoires leverbaar. Motor en
pomp volgens ATEX voorschrift.

JP-125
JP-128
JP-132

7 - 10 kg

JP-160

80 l/min 

6 m /12 m

300 mPas

400 W Universeel motor
230 V 50Hz

Dubbel geïsoleerd, cata-
gorie ll, spatwaterdicht
volgens IP24. 

Aan/uit schakelaar
Overbelasting schakelaar

Lichtgewicht vat- en con-
tainerpomp. Geschikt
voor het verpompen van
neutraal en niet ontvlam-
bare vloeistoffen.

Met elektronische toeren-
regeling als optie.

Laboratoriumpomp, licht
van gewicht en hand-
zaam. Geschikt voor het
verpompen van lage
volumes zuur en alkali-
sche vloeistoffen uit
vaten of containers met
een kleine doorlaat.
Pomp kan ook gecombi-
neerd worden met een
luchtgedreven of ieder
andere Jessberger
motor.

JP-160

7 - 10 kg

JP-180

150 l/min 

8 m / 21 m

600 mPas

PP, PVDF, RVS 316Ti, Aluminium

600 W Universeel motor
230/115 V 50-60Hz

Dubbel geïsoleerd, cata-
gorie ll, spatwaterdicht
volgens IP24. 

Aan/uit schakelaar
Overbelasting schakelaar

Lichtgewicht vat- en con-
tainerpomp. Geschikt
voor het verpompen van
zure of basische, neutra-
le of agressieve en niet
ontvlambare vloeistof-
fen.

Met elektronische toeren-
regeling als optie.

700 / 1.000/ 1.200 /1.500 mm eventueel lengte op aanvraag

dichtingsloos, RVS 316Ti pompbuis ook met mechanische afdichting (Ø 41 mm)

41 mm, ook leverbaar in een kleinere diameter zowel voor PP als RVS

Alle pompen worden ge-
leverd met slangaanslui-
ting, een RVS slangklem
1" en tot 1.200 mm.
Tevens met gratis op-
hangbeugel.

Technische
gegevens

De capaciteit kan inge-
steld worden na gelang
de behoefte. Een elek-
tronische toerenregeling
is leverbaar als optie.

Voor verschillende toepassingen en vloeistoffen zijn pompen leverbaar in PP,
PVDF, RVS 316Ti en Aluminium. De pompen zijn verbonden met de motor
d.m.v. een handwiel en kan eenvoudig gemonteerd of gedemonteerd worden
door een paar rotaties. Geen extra gereedschap nodig.

Pomp met axiale rotor voor hoge capaciteit en lage opvoerhoogte.
Pomp met radiale waaier is de juiste keuze voor lage capaciteit en hoge op-
voerhoogte.

PP PVDF

500/700/1000/1200 mm

25/28/32 PP 28/32 RVS



RVS 316Ti

3 · Vat- en containerpompen

EC Type Certificaat nummer:
DEMKO 03 ATEX 135563 X

PP, PVDF, RVS 316Ti, Aluminium

7 - 10 kg

700 / 1.000/ 1.200 /1.500 mm eventueel lengte op aanvraag

JP-200

150 l/min 

8 m / 21 m

600 mPas

dichtingsloos, RVS 316Ti pompbuis ook met mechanische afdichting (Ø 41 mm) 

500 W Universeel motor
230/115 V 50-60Hz

Dubbel geïsoleerd, cata-
gorie ll, spatwaterdicht
volgens IP54. 

Aan/uit schakelaar
Overbelasting schakelaar 

Lichtgewicht vat- en 
containerpomp.
Geschikt voor het ver-
pompen van zure of
basische, neutrale of
agressieve en niet
ontvlambare vloeistof-
fen.
Met elektronische toeren-
regeling als optie.

JP-200

7 - 10 kg

JP-280

200 l/min 

14 m /28 m

1.000 mPas

41 mm, ook leverbaar in een kleinere diameter zowel voor PP als RVS

825 W Universeel motor
230/115 V 50-60Hz

Dubbel geïsoleerd, cata-
gorie ll, spatwaterdicht
volgens IP24. 

Aan/uit schakelaar
Overbelasting schakelaar

Krachtige vat- en contai-
nerpomp, degelijk
gebouwd, ook voor licht
visceuze zure of basi-
sche, neutrale of agres-
sieve en niet ontvlamba-
re vloeistoffen.
Met elektronische toe-
renregeling als optie.

7 - 10 kg

JP-300

200 l/min 

14 m / 28 m

800 mPas

825 W Universeel motor
230/115 V 50-60Hz

Dubbel geïsoleerd, cata-
gorie ll, spatwaterdicht
volgens IP54. 

Aan/uit schakelaar
Overbelasting schakelaar

Krachtige vat- en contai-
nerpomp, degelijk
gebouwd, ook voor licht
visceuze zure of basi-
sche, neutrale of agres-
sieve en niet ontvlamba-
re vloeistoffen.

Met elektronische toe-
renregeling als optie.

JP-300

12 - 15 kg

JP-400

100 l/min 

8 m / 20 m

600 mPas

550 W Ex
230 V 50 Hz

EEx de IIA T6,
Spatwaterdicht volgens
IP54.

Aan/uit schakelaar
Overbelasting schakelaar

Explosieveilige krachtige
vat- en containerpomp,
degelijk gebouwd, ook
voor licht visceuze zure
of basische, neutrale of
agressieve en ontvlamba-
re vloeistoffen. 

JP-400 Ex

12 - 15 kg

JP-500 SM

120 l/min 

10 m / 22 m

600 mPas

0,37 kW of 0,55 kW
3 PH

230/400 V 50 Hz

3Ph motor, 3.000 omw/min
met kabelaansluitkast.

Spatwaterdicht volgens IP54

Vat- en containerpomp
met een 3Ph e-motor en
met overbrenging 1:4 voor
langere levensduur. Voor
het verpompen van licht
visceuze zure of basische,
neutrale of agressieve en
niet ontvlambare vloeistof-
fen. Motor kan op iedere
pomp toegepast worden.

JP-500 SM

Voor het verpompen van
ontvlambare vloeistoffen of
in explosiegevaarlijke ruim-
tes mag alleen een goedge-
keurde roestvrijstalen pomp
gebruikt worden. 

Mixpomp om te mixen en te pompen.
Dichtingsloze pomp van PP met pompbuis 
Ø 50 mm en lengte van 1.000 mm voor 200 liter
drums en 1.200 mm voor containers zijn lever-
baar. RVS mixpomp is gecertificeerd volgens
ATEX

Mixpomp

JP- 280

ALU



Voor het verpompen van
ontvlambare vloeistoffen of
in explosiegevaarlijke ruim-
tes mag alleen een goed-
gekeurde roestvrijstalen
pomp gebruikt worden. 

Gewicht 3 - 5 kg 3 - 5 kg

700 / 1.000 / 1.200 / 1.500 mm of speciale lengtes

JP- AIR 1

90 l/min 

10 m / 24 m

400 mPas

JP- AIR 2

120 l/min 

10 m / 27 m 

600 mPas

PP, PVDF, RVS 316Ti, Aluminium

afdichtingsloos- RVS 316Ti pomp ook met mechanische afdichting

41 mm

4 - 6 kg

JP-AIR 3

120 l/min 

10 m / 27 m 

600 mPas

Pneumatische vat- en containerpompen

EC Type Test Certificaat 
Nr. IBEx U05 ATEX B007 X

EC Type Test Certificaat
Nr. IBEx U05 ATEX B007 X

300 W 
bij max. 6 bar

werkdruk 

700 W 
bij max. 6 bar

werkdruk  

400 W 
bij max. 6 bar

werkdruk 

4 · Vat- en container pompen

*Alle gegevens zijn de maximale.
De capaciteiten van de respectievelijke pom-
pen zijn de maximale bij water van 18 °C en
bij vrije uitloop zonder slang.

Voor selectie van de juiste
pomp voor de verschillende vlo-
eistoffen of uitvoeringen zie
Pag. 1 & 2.

Technische gegevens

JP - AIR 2 pneumatisch
aangedreven motor met
regelknop op de handel.
De motor draait en de
pomp verpompt de vloei-
stof als de regelknop is
ingedrukt.

JP - AIR 3 pneumatisch
aangedreven motor met
RVS huis en een persluch-
tinlaatregeling om de
motor snelheid te regelen
en daardoor de pompca-
paciteit.

Lichtgewicht, handzame
vat- en containerpomp.
Geschikt voor het ver-
pompen van 
vloeibare en licht 
visceuze media.

Handzame krachtige
vat- en containerpomp.
Geschikt voor het ver-
pompen van vloeibare
en licht visceuze vloei-
stoffen.

JP - AIR 2 JP- AIR 3

JP - AIR 1 pneumatisch
aangedreven motor met
messing kogelkraan voor
perslucht.
Deze regelt de motor-
snelheid en daardoor
de pompcapaciteit.

Lichtgewicht, handzame
vat- en containerpomp.
Geschikt voor het ver-
pompen vloeibare media.

zijn licht van gewicht en extreem
krachtige pompen, bruikbaar
voor nagenoeg alle vloeistoffen
met een gemiddelde viscositeit.
Het technisch innovatieve en sim-
pele ontwerp zorgt voor een
betrouwbare werking. Vanwege
het modulaire concept is het
mogelijk iedere motor met iedere
pomp te combineren. 
Ontworpen voor zowel stationaire
als mobiele werking.

Deze pompen, aangedreven
een door pneumatische motor
en in rvs uitvoering zorgen voor
een veilige werking bij het ver-
pompen van licht ontvlambare
vloeistoffen.

JP - AIR1

Pompbuislengte

Type

Capaciteit*

Opvoerh. *Rotor/Waaier

Pompmateriaal

Constructie

Pompbuis Ø

Motor

Max. Viscositeit*

Een ATEX versie met
600 W is ook leverbaar.



PP nozzle
Artikelnr. 9017

Uit PP, klepzitting en o-ringen
uit viton(FPM), veer is van tita-
nium.

Werkdruk: max. 2 bar*
Viscositeit: 750 mPas*
Capaciteit: max. 100 l/min*
Vloeistoftemperatuur: 50°C*
Gewicht: 0,26 kg
Slangaansluiting: 3/4"of 1"

Nozzle met zwivel, messing
nikkel verguld en teflon
dichting.
Artikelnr. 9042

Ideaal toepasbaar in de phar-
maceutische- en voedingsmid-
delenindustrie.

Werkdruk: max. 4 bar*
Viscositeit: 750 mPas*
Capaciteit: max. 80 l/min* 
Vloeistoftemperatuur: 80°C*
Gewicht: 1,4 kg
Slangaansluiting: 1"of 1 1/4"

PP filter 
Artikelnr. 9011
RVS filter
Artikelnr. 9012
Wordt toegepast wanneer
men vloeistoffen verpompt
met vaste deeltjes.

Excentrische schroefpompen

Artikelnr.: 9011 Artikelnr.: 9012

PP tankinlaatadapter 
Ø41 mm, Artikelnr. 9001
Ø32 mm, Artikelnr. 9080
RVS tankinlaatadapter 
Ø41 mm, Artikelnr. 9002
Ø41 mm, Artikelnr. 9081
Gasdichte tankinlaatadapter
PP uitvoering: Artikelnr. 9024
Messing uitvoering: 
Artikelnr. 9025
RVS 316Ti uitvoering:
Artikelnr. 9026
De adapter voorkomt het ont-
snappen van gassen of dam-
pen uit het vat.

RVS slangklem
Artikelnr. 9004

Bevestigingsaardingsset
Artikelnr. 9003

Muurophangbeugel
Artikelnr. 9006
Om de pomp op te bergen.
Een goede opslag verlengd
de levensduur van de pomp
en motor.

Beveiligingsklem
Artikelnr. 9005
Om de pomp vast te zetten 
in een open container.

Artikelnr.: 9042

Artikelnr.: 9017

Artikelnr.: 9001
Artikelnr.: 9002
Artikelnr.: 9080
Artikelnr.: 9081

Artikelnr.: 9024
Artikelnr.: 9025
Artikelnr.: 9026

Artikelnr.: 9004

Artikelnr.: 9003

Artikelnr.: 9006Artikelnr.: 9005

Accessoires 

Artikelnr.: 9020

Model-, vorm- of kleurwijzigingen onder voorbehoud.

6 - 14 kg 15 - 30 kg

700 /1.000 /1.200 mm of speciale lengtes 2000 mm

JP-700 SR

20.000 mPas

JP-700 DR E

12 / 25 / 50 l/min*2

60 m (ééntraps) / 120 m (tweetraps)

100.000 mPas

RVS 316Ti

mechanische afdichting of stopbuspakking

54 mm

15 - 25 kg

JP-700 DR A

0,37 - 1,1 kW 0,5 - 1,5 kW

100.000 mPas

tot 825 W

Stator: NBR, NBR hell, Hypalon, Viton, EPDM, PTFE

5 · Vat- en containerpompen

Elektronische flowmeter
Artikelnr. 9020
Behuizing van PP. Andere
materialen: POM, PVDF of
RVS. Optie: Capaciteitpre-set,
impuls output voor verdere
processing.  

Aangedreven door een
universele motor, JP-280
of pneumatisch aange-
dreven motor JP-AIR 2
en JP-AIR 3.
Pomp met een tand-
wielkast (15 : 1).

Universele, degelijke
handzame pomp. Voor
vloeistoffen met een vis-
cositeit zoals 

verf, vernis, olie, zeep,
fruitsappen, jam, etc.

Aangedreven door een
pneumatisch aangedre-
ven motor

JP-AIR 4 (0,5 kW)
JP-AIR  6 (1,0 kW)
JP-AIR 8 (1,5 kW)

Met ophangbeugel, flexi-
bele of vaste koppeling. 

Veelzijdige, krachtige
excentrische schroef-
pomp voor vloeistoffen
met een hoge viscositeit
zoals 
bezinksel, pasta, zeep,
honing, shampoo,
siroop, jam, ketchup,
etc.

Aangedreven door een 3
Ph motor, 0,37/0,55/0,75
of 1,1 kW bij 700 of 900
omw/min.
Met ophangbeugel, flexi-
bele of vaste koppeling

Krachtige pomp voor
hoge visceuze vloeistof-
fen, voor continu gebruik.
Voor vloeistoffen zoals

latexverf, lijm, room,
pasta, deeg, stijfsel,
gelei, chocola, honing,
etc.

JP -700 SR JP -700 DR E JP -700 DR A

*2 Hogere capaciteiten, horizontale
uitvoeringen of doseerpompen zijn
op aanvraag leverbaar.



Andere Jessberger producten:

Stedenbaan 6, 5121DP Rijen-NL
Postbus 12, 5120AA Rijen-NL
Telefoon: 0031 (0)161 244 250
Fax: 0031 (0)161 244 259
Website: www.kinpompentechniek.nl
E-mail: info@kinpompentechniek.nl

Mixers voor vaten en containers
Wij leveren u oplossingen voor zowat alle mix-
probleem in vaten en containers.

Horizontale centrifugaalpompen

Uitgevoerd in PP en PVDF

Alle slangen zijn te leveren: 
Universele en speciale slangen voor chemische vloeistoffen,
PVC-slangen, PTFE-slangen, slangen voor mineraalolie en
oplossingen etc.

Verticale centrifugaalpompen 

Uitgevoerd in PP en PVDF

Elektrische en pneumatisch vat-
en containerpompen.

protank 25
transportabel

Elektrische diesel- of brand-
stofoliepomp
Zeer geschikt voor op de bouw,
boerderij of in de haven.

protank 50
stationär

Leverbaar in verschillende uitvoering-
en, capaciteiten en opvoerhoogtes.
Zeer geschikt voor de meest agres-
sieve vloeistoffen.

Dichtingsloze magnetisch gekoppelde 
pompen

Wij houden ons aanbevolen u specifiek te informeren 
aangaande de verschillende pompgroepen. 

agressieve of neutrale vloeistoffen
met of zonder vaste delen of vezels.

Doseerpompen voor visceuze

Horizontale excentri-
sche schroefpompen.
Geschikt voor vloeistoffen met zowel lage 
als hoge viscositeit, neutraal of agressief en met of 
zonder vaste delen of vezels.

Hand-vatpompen

JP-05JP-04

Telescopische pomp-
buis in RVS 700 -
1000mm. voor hoog
vloeibare en olieachti-
ge vloeistoffen.
Uitermate
geschikt voor licht
ontvlambare vloeistof-
fen en oplosmiddelen.

Telescopische pomp-
buis 340 - 900 mm uit
PP.
JP-02 voor zuren, logen
en chemicaliën op
waterbasis.

JP-03 voor olie, diesel
alcohol (max. 50%), anti -
vries, champoo, water,
zeepoplossing, etc.

JP-03JP-02

Elektronische flowmeter Art.Nr. 9020
Behuizing van PP. Andere materialen: POM,
PVDF of RVS. Optie: Capaciteitpre-set,
impuls output voor verdere processing. 

Luchtgedreven membraanpompen
Deze pompen zijn toepasbaar voor zowat alle vloei-
stoffen en toepassingen. Zij zijn uitermate geschikt
voor het verpompen van licht ontvlambare en
agressieve vloeistoffen, zelfs met hoge viscositeit,
met vaste delen of vezels en voor gashoudende
vloeistoffen.

Licht van gewicht, krachtig voor zowat alle vloeistoffen.

Toepasbaar bij een grote verscheiden-
heid aan vloeistoffen. Met name uiterst
geschikt voor hoge visceuze, neutrale,
agressieve vloeistoffen, zelfs met of
zonder vaste delen tot 100.000 mPas.

Alle pompdelen zijn van RVS. Stator is
leverbaar in NBR, sanitair NBR, Viton,
Hypalon, EPDM of PTFE.

Vat- en containerpompen voor
hoge visceuze vloeistoffen.

Jessberger pompen met intern en extern 
gekoelde motoren met verschillende 
capaciteiten. 

Dichtingsloze pomp in PP, PVDF, Aluminium 
en RVS. Standaard pompbuislengtes van 
700, 1.000, 1.200, 1.500 en 1.800 mm.
Afwijkende lengtes tot 3.000 mm op aanvraag.

Telescopische
pompbuis in PP
480 - 950 mm.

Uitermate geschikt
voor zuren en
logen.
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