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РЪЧНИ ПОМПИ ЗА ВАРЕЛИ

Ръчна зъбчата помпа
Тип: 3241

- Mатериал: алуминий -
чугун.

- Материал на уплътнението:
NBR.

- Клема: G2" за 200/220 л
варели.

Употреба:
Ротационна зъбчата помпа
с по- висока смукателна
мощност и устойчивост.

Предназначена за
изпомпване на бензин,
моторна нафта и масла
и вискозитет до SAE 140.

Пример за приложението 
в практиката.

Ръчна бутална помпа    Тип: 4580      

- За изпомпване на масла с вискозитет
максимум SAE 50, нафта, незамръзващи
течности, мазут и други.

- Тръба 1600 мм (може при нужда
лесно да се отреже).

- Съединителен куплунг 2".

- Метален корпус с висока механична
издръжливост.

353,83
c ДДС: 424,60

685,58
c ДДС: 822,70

111,17
c ДДС: 133,40

376,42
c ДДС: 451,70

250,83
c ДДС: 259,00

20 л/мин.

300 мл/оборот

25 л/мин.

30 л/мин.

1 л/оборот

Ръчна помпа с ламела
Тип: 6673

- Приложение: за варели
60/200/220 л.

- Течности: масла до SAE 90,
самосмазващи, неагресивни
течности, мазутно масло,
нафта, керосин.

- Материал на уплътненията:
NBR.

- Помпа: чугун GG 25.

- Дължина на смукателната
тръба: 980 мм.

- Куплунг; G2" външен.

Употреба:
За пълнене на измервателни
съдове, бидони.

0,25 л/оборот

Химическа ротационна
помпа
Тип: 4996

- Mатрериал: неръждаем.

- Материал: EPDM.

- Клема: G2" и 6/4" 
за 60/200/220 л варели.

- Ротационна помпа за варели 
с 4 ламели с по- висока
смукателна мощност.

Употреба:
Предназначена за изпомпване
на нафта и масла и вискозитет
до SAE 140.

Ръчна ротационна
помпа
Тип: 6674

- Ръчна ротационна помпа.

- Материал; алуминий.

- Приложение: 2" за варели.

Употреба:
Предназначена 
за изпомпване на нафта
и масло.

Ръчна мембранна
помпа
Тип: 6672

- Материал:
полипропилен.

- Материал на
уплътненията:
Neoprene, NEOP.

- Приложение: варели
60/200/220 л.

- Дължина на
изпомпващия маркуч:
1500 мм.

- Дължина на
смукателната тръба:
885 мм.

- Куплунг; G2" външен.

Употреба:
За антифриз, течност
за чистачки, луги, сапуни.

19,67
c ДДС: 23,60
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