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МЕТАЛНИ ПОМПИ, КРАНОВЕ И НИВОПОКАЗАТЕЛИ

Помпа за варели
Tип: 7003

- За изпомпване на масла с вискози-
тет максимум SAE 90 и нафта.

- Изпомпване с помощта на телеско-
пична метална тръба до дълбочина
480–900 мм.

- Подходяща за варели 60–220 л.

Материал: метал
Свързване: G2" и G6/4"

Нивомер 3/4"
Tип: 7514

- Сензорният поплавък за нивото на
течността е предназначен за ва-
рели 200 л.

- Сензорният поплавък дава възмож-
ност за контрол на нивото на теч-
ността в резервоара или варела.

Материал: пластмаса
Свързване: резба 3/4"

Метални кранове
- Улесняват безопасното източване

на петролни продукти от варели 
с 3/4" пробка.

- Възможност за заключване.

- При тип 7006 (7007) възможност за
регулиране посоката на източването.

Материал: метал 
Свързване: резба 3/4"

Нивопоказател
Tип: 7007 (хоризонтален)

- Индикира количеството на течните 
вещества във варелите.

- Подходящ за леки масла и химикали.

- Снабден с изпускателен кран 3/4".

Материал: метал и стъкло
Свързване: 3/4"

Tип: 7005

Tип: 7006

Намаление за количества

Ръчна помпа
Tип: 4582

- За изпомпване на масла с вискозитет до SAE 50, неагре-
сивни, смазващи вещества.

- Подходящ за употреба с моторно, машинно, режещо
масло всяко с вискозитет до SAE 50, горивно масло,
нафта, керосин, неразреден антифриз.

- Смукателна тръба от две части, може да се регулира
дължината.

- PVC изпомпващ маркуч, 1000 мм с пластмасов чучур.

Материал: поцинкован
Материал на уплътнението: NBR (акрилнитрил-бутадиенов каучук)

Свързване: G2" външна и M 64 x 4 външна 

Приложение: за варели 60/200/220 л

Дължина на смукателната тръба: 1200 мм

Ротационна помпа SIGMA 
Tип: 7280

- Предназначена за употреба 
в промишлеността.

- Ротационна помпа за варели с висока
засмукваща способност и издръжливост.

- Подходяща за изпомпване на бензин,
охлаждащи течности, не замръзващи
смеси, моторна нафта и масла
с вискозитет до SAE 140.

Материал: чугун, NBR, метал 
Свързване: G2" за варели 200/220 л

16 л/мин

12 л/мин

28 л/мин (подем 0,25 л)

32,33
c ДДС: 38,80

300,75
c ДДС: 360,90

58,58
c ДДС: 70,30

605,75
c ДДС: 726,90

58,58
c ДДС: 70,30

308,67
c ДДС: 370,40

242,58
c ДДС: 291,10
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