AMT 337G-96 / 338G-96
MEMBRAAN POMP
POMP
AMT 338 (2”) of 337 (3”)
membraan pomp

MOTOR
Honda 118 cc GX120
luchtgekoelde 4-takt
1-cilinder benzine motor

PRESTATIES
Max. 11,3 m3/h (338) /
20 m3/h (337) debiet of
7,6 mwc opvoerhoogte

De lijn van AMT membraan pompen wordt aangedreven via een zware
2-traps reductiekast met gesmede tandwielen. AMT membraan pompen zijn
ontworpen voor het verpompen van water, modder, slurry, rioolwater en
andere dikke hoog viskeuze vloeistoffen.

MAATVOERING
2” x 2” (338) /
3” x 3” (337) NPT
aansluitingen
(binnendraad)

Standaard met stage V benzine motor
AMT membraan pompen zijn naar keuze leverbaar met diverse aandrijvingen,
zodat er altijd een passende oplossing geboden kan worden. Standaard zijn
de AMT membraan pompen uitgerust met een Honda GX120 benzine motor.
Honda’s GX motoren zijn legendarisch voor hun uitmuntende betrouwbaarheid en hoge prestaties. Een laag geluidsniveau, weinig trillingen en lage
uitlaatgas emissies, dus zonder in te boeten aan prestaties.
TANK INHOUD

NETTO GEWICHT

CONSTRUCTIE

2 liter

79 kg (338) of
84 kg (337)

Zandgiet aluminium voor
een laag gewicht en hoge
duurzaamheid

Zelf aanzuigende pomptechniek
De ingebouwde terugslagklep zorgt voor een aanzuighoogte van max. 6.1
meter. De zware reductiekast met gesmede tandwielen zorgt ervoor dat de
pomp kan werken op max. 60 slagen per minuut. Elke pomp wordt geleverd
met een 2” (AMT 338G-96) of een 3” (AMT 337G-96) stalen zuigkorf met NPT
draad, 2 NPT nippels en een wielstel voor eenvoudig transport. De zuig- en
persaansluitingen mogen niet worden vernauwd.
Eigenschappen en kenmerken
• Thermoplastisch Santopreen membraam
• Vuil doorlaat: max. 31,7 mm (338) of 41 mm (337)
• Modulaire opbouw voor eenvoudige reiniging en onderhoud
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AMT 337G-96 / 338G-96
MEMBRAAN POMP
Prestatie van de membraan pomp
OPTIES:
De AMT membraan pompen zijn
leverbaar met diverse opties zoals:

• 
Inlijn configuraties (aanzuigen afvoerpoorten 90 graden
gedraaid)
• Koppelingen volgens
specificaties van de klant
• Elektrisch aangedreven
Neem contact op met
Gorman-Rupp of uw plaatselijke
distributeur voor meer informatie.

Afmetingen en gewicht

Model

338G-96

337G-96

Nominale aansluiting zuig- en perszijde

2”

3”

Inhoud tank (L)

2.0

2.0

A (mm)

185

157

B (mm)

145

160

C (mm)

727

727

L (mm)

1101

1101

W (mm)

561

670

H (mm)

590

594

Productinformatie is onderhevig aan verandering. Raadpleeg de fabriek voor details.
Alle afbeeldingen zijn alleen ter illustratie. Het werkelijke product kan afwijken van
de gedrukte weergave.
AV-07402-NL
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AMT 337E-96 / 338E-96
MEMBRAAN POMP
POMP
AMT 338 (2”) of 337 (3”)
Membraan pomp

MOTOR
BALDOR / ABB
1.1kW Eenfase
115/230 VAC elektro
motor met handmatig
te resetten thermische
beveiliging.

PRESTATIES
Max. 6 m3/h (338) /
11 m3/h (337) debiet of
7,6 mwk opvoerhoogte.

De lijn van AMT membraan pompen worden aangedreven via een zware
2-traps reductiekast met gesmede tandwielen. AMT membraanpompen zijn
ontworpen voor het verpompen van water, slurry, rioolwater en andere dikke,
hoog viskeuze vloeistoffen.

MAATVOERING
2” x 2” (338) /
3” x 3” (337) NPT
Aansluiting binnendraad

Elektrische motor voor een stille aandrijving
AMT membraanpompen zijn voorzien van een 1.1kW eenfase 115/230 VAC
elektro met hand-reset thermische beveiliging voor een stille, trillingsvrije
aandrijving zonder uitlaatgas emissies.
VERMOGEN

NETTO GEWICHT

CONSTRUCTIE

1.1kW eenfase

79 kg (338) of

115/230 VAC

84 kg (337)

Zandgiet aluminium voor
een laag gewicht en hoge
duurzaamheid.

Zelfaanzuigende pomptechniek
De ingebouwde terugslagklep zorgt voor een aanzuighoogte van maximaal
6.1 meter. De zware reductiekast met gesmede tandwielen, zorgt er voor dat
de pomp kan werken op maximaal 60 slagen per minuut. Elke pomp wordt
geleverd met een 2” (AMT 338E-96) of een 3” (AMT 337-96E) stalen zuigkorf
met NPT nippels en een wielstel voor eenvoudig transport op en rond de
bouwplaats. De zuig- en persaansluitingen mogen niet worden vernauwd.
Eigenschappen en kenmerken:
• Thermoplastische Santopreen membraan
• Vuildoorlaat: max. 31,7 mm (338) of 41 mm (337)
• Modulaire opbouw voor eenvoudige reiniging en onderhoud.

OPTIES:
De AMT membraanpompen zijn
leverbaar met diverse opties zoals:

• 
In lijnconfiguraties (aanzuigen afvoerpoorten 90 graden
gedraaid).
• Koppelingen volgens
specificaties klant.
• Aangedreven met benzinemotor.
Neem contact op met
Gorman-Rupp of uw plaatselijke
distributeur voor meer informatie.

AMT 337E-96 / 338E-96
MEMBRAAN POMP
Prestatiecurve van de membraan pomp

A = 2”
C = 3”
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Afmetingen en gewicht

Model

338E-96

337E-96

Nominale aansluiting zuig- en perszijde

2”

3”

A (mm)

185

157

B (mm)

145

160

C (mm)

727

727

L (mm)

1155

1155

W (mm)

561

670

H (mm)

594

594

Productinformatie is onderhevig aan verandering. Raadpleeg de fabriek voor details.
Alle afbeeldingen zijn alleen ter illustratie. Het werkelijke product kan afwijken van
de gedrukte weergave.
AV-07419-NL
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AMT 337G-96 / 338G-96
DIAPHRAGM PUMP
PUMP
AMT 338 (2”) or 337 (3”)
diaphragm pump

ENGINE
Honda 118 cc GX120
air-cooled four-stroke
1-cylinder petrol engine

PERFORMANCE
Max. 11,3 m3/h (338) /
20 m3/h (337) ﬂow or
7,6 mwc head

The AMT line of diaphragm pumps features a 2-stage, heavy duty forged gear
driven transmission. AMT diaphragm pumps are designed to pump water,
mud, slurry, sewage and thick liquids that have the ability to ﬂow.

DIMENSIONS
2” x 2” (338) /
3” x 3” (337) NPT
connection size

Standard with gasoline engine
AMT diaphragm pumps are available with a choice of drivers to meet your
application requirements. We supply these pumps standard with a H
 onda
GX120 gasoline engine. Honda’s GX series engines are legendary for s uperior
reliability and performance. Low noise levels, low vibration, and low emissions
– without sacriﬁcing performance.
FUEL TANK

TARE WEIGHT

CONSTRUCTION

2 liters

79 kg (338) or
84 kg (337)

Sand Cast Aluminum for
portability and durability

Self-priming capabilities
Built-in check valve assures self-priming to 6,1 meters after initial prime.
Heavy duty forged gear driven transmission is designed to operate the pump
at 60 strokes per minute.Each unit includes a 2” (AMT 338G-96) or 3” (AMT
337G-96) NPT steel suction strainer, two NPT nipples and a wheel kit for
portability. Suction and discharge port sizes cannot be reduced.
GORMAN-RUPP PUMPS

Features
• Thermoplastic Santoprene diaphragm
• Solids handling: max. 31,7 mm (338) or 41 mm (337)
• Modular component design permits easy maintenance and cleanout
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AMT 337G-96 / 338G-96
DIAPHRAGM PUMP
Performance of Diaphragm Pumps

Performance of Diaphragm Pumps
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OPTIONS:
The AMT diaphragm pumps can
be supplied with various options
such as:

A = 2＂ Engine Drive
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B = 3＂ Engine Driven
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B
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• In line configurations (suction
and discharge ports rotated
90 degrees)
• Connection pieces to
customers specifications
• Electric motor driven
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Contact Gorman-Rupp or
your local distributor for
more information.

Capacity

(*)Convert to psi, divide by 2.31

Liquid - Water specific gravity 1.0

Dimensions and weight

Model

338G-96

337G-96

Nominal size suction x discharge

2”

3”

Tank size (L)

2.0

2.0

A (mm)

185

157

B (mm)

145

160

C (mm)

727

727

L (mm)

1101

1101

W (mm)

561

670

H (mm)

590

594

Product information is subject to change; consult factory for details. All images are
for illustrative purposes only. Actual product may vary from printed representation.
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AMT 337E-96 / 338E-96
DIAPHRAGM PUMP
PUMP
AMT 338 (2”) or 337 (3”)
diaphragm pump

MOTOR
BALDOR / ABB
1.5h Single Phase
115/230 VAC motor
with manual reset
overload

PERFORMANCE
Max. 6 m3/h (338) /
11 m3/h (337) ﬂow or
7,6 mwc head

The AMT line of diaphragm pumps features a 2-stage, heavy duty forged gear
driven transmission. AMT diaphragm pumps are designed to pump water,
mud, slurry, sewage and thick liquids that have the ability to ﬂow.

DIMENSIONS
2” x 2” (338) /
3” x 3” (337) NPT
connection size

Electric motor for quiet running
AMT diaphragm pumps are available with a choice of drivers to meet your
application requirements. We supply these pumps with a 1.5 HP Single
Phase, 115/230 VAC Motor with Manual Reset Overload, quite running, low
vibrations and no emissions.
POWER

TARE WEIGHT

CONSTRUCTION

1.5 HP Single Phase

79 kg (338) or
84 kg (337)

Sand Cast Aluminum for
portability and durability

115/230 VAC

Self-priming capabilities
Built-in check valve assures self-priming to 6,1 meters after initial prime.
Heavy duty forged gear driven transmission is designed to operate the pump
at 60 strokes per minute.Each unit includes a 2” (AMT 338E-96) or
3” (AMT 337E-96) NPT steel suction strainer, two NPT nipples and a wheel kit
for portability. Suction and discharge port sizes cannot be reduced.
Features
• Thermoplastic Santoprene diaphragm
• Solids handling: max. 31,7 mm (338) or 41 mm (337)
• Modular component design permits easy maintenance and cleanout

OPTIONS:
The AMT diaphragm pumps can
be supplied with various options
such as:

• 
In line configurations (suction
and discharge ports rotated
90 degrees)
• Connection pieces to
customers specifications
• Gasoline engine powered
Contact Gorman-Rupp or
your local distributor for
more information.

AMT 337E-96 / 338E-96
DIAPHRAGM PUMP
Performance of Diaphragm Pumps
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Dimensions and weight

Model

338E-96

337E-96

Nominal size suction x discharge

2”

3”

A (mm)

185

157

B (mm)

145

160

C (mm)

727

727

L (mm)

1155

1155

W (mm)

561

670

H (mm)

594

594

Product information is subject to change; consult factory for details. All images are
for illustrative purposes only. Actual product may vary from printed representation.
AV-07419-EN
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