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M
ade in  Japan

Voordelen. 
Zeer duurzame en efficiënte vijverluchtpompen, ontwikkeld en vervaardigd in Japan. Deze compacte luchtpompen zijn 
energiezuinig, stil en produceren weinig interne warmte, waardoor de levensduur van de synthetisch rubberen (EPDM) 
membranen verlengd wordt. FujiMAC’s 30-jarige staat van dienst in het produceren van ‘s werelds beste membraan 
luchtpomp is bereikt door strenge kwaliteitscontrole. 

Luchtpompen

Optionele aansluitingen 
6 Uitlaten

Art nr: 08010090

12 Uitlaten
Art nr: 08010095

18 Uitlaten
Art nr: 08010100

RVS verdeelstuk
18 mm

26-18 mm
Verloopstuk Art nr: N7010630 RVS kraan

8-12 mm 18 mm

Art nr: N7010630

Lange levensduur
De FujiMAC pompen zijn gemaakt van hoogwaardig gegoten  
aluminium en afgewerkt met een weersbestendige coating.

Zeer stille luchtpomp
Geluidsniveau tussen 32 dB voor het kleinste model  
en 50 dB voor het grootste model

Hoogste luchtopbrengst
Onze FujiMAC luchtpompen zijn tot wel 2 keer efficiënter 
dan luchtpompen van andere fabrikanten en hebben de 
hoogste luchtopbrengst per watt!

Energiezuinig & duurzaam
De FujiMAC pompen verbruiken tot 50% minder energie. 
De geringe interne warmte-ontwikkeling zorgt voor een 
langere levenduur van de synthetische (EPDM) membranen.

FUJIMAC ZORGT
voor de meest economische 
& betrouwbare luchttoevoer 
naar uw vijver!



Bezoek www.aquadistri.com
Gedistribueerd door

Luchtpompen

Model FujiMAC 40 FujiMAC 60 FujiMAC 100 FujiMAC 150 FujiMAC 200 FujiMAC 250 FujiMAC 300

Max. Pomp cap. 2400 L/h 3600 L/h 6000 L/h 9000 L/h 12000 L/h 15000 L/h 18000 L/h

Druk* 0,012 MPA 0,015 MPA 0,018 MPA 0,020 MPA 0,020 MPA 0,020 MPA 0,020 MPA

Vermogen 27 Watt 35 Watt 68 Watt 100 Watt 140 Watt 186 Watt 250 Watt

Db 32 35 36 41 43 48 50

Grootte cm 18x16x19 18x16x19 18x16x19 30x18x19,8 30x18x19,8 30x18x19,8 30x18x19,8

Uitlaat mm 18 18 18 26 26 26 26

Weight 5,3 KG 5,3 KG 5,4 KG 9,9 KG 9,9 KG 9,9 KG 10,2 KG

Art. nr. N7010500 N7010550 N7010555 N7010560 N7010565 N7010570 N7010575

*Gemeten bij de volgende waterdieptes: FujiMAC 40 - 1,2 meter - FujiMAC 60 - 1,5 meter - FujiMAC 100 -1,8 meter - FujiMAC 150/200/250/300 - 2 meter.

Modellen 
 & prestaties

Eigenschappen van 
uitstekende kwaliteit!

Gegoten aluminium 
behuizing met 
poedercoating
(Zoals autoverf)

Betrouwbaar Auto 
Stopper Systeem 

voor eenvoudig 
onderhoud

Hoge kwaliteit 
spoel en magneten

worden gebruikt

Gepatenteerde 
rubber 
formule voor 
duurzaamheid 
& efficiëntie



Wat is belangrijk 
voor het succes van uw Koi?

VoerKwaliteit

Verzorging
Water-

kwaliteit

Koop kwaliteitsvoer uit 
Japan, alleen Hikari® en 
Saki-Hikari® worden in Japan 
geproduceerd en verpakt, 
Goed voer zorgt voor een 
goede groei, kleur en zorgt 
voor minder watervervuiling.

Uw Koi heeft gezond en 
zuurstofrijk water nodig, plaats 
een goed filter en zorg voor 
voldoende zuurstof in de vijver.

Koop goede kwaliteit Koi van 
een goede kweker via een
betrouwbare Koi dealer om 
er zeker van te dat uw Koi’s
gezond en van goede 
kwaliteit zijn.

Zorg voor een goede 
waterkwaliteit en verzorging 
van uw Koi, test regelmatig de 
waterkwaliteit, corrigeer deze 
en voeg nuttige bacteriën toe.

Bezoek www.aquadistri.com
Gedistribueerd door

Niets uit deze uitgave mag worden ver veelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige 
vorm, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enige andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Ondanks alle aan de tekst bestede 
zorg, kan de uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die kan 
voortvloeien uit enige fout die in deze brochure zou kunnen voorkomen.  Wij zijn niet 
verantwoordelijk voor eventuele zetfouten.


