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Tип описание
дължина

(мм)
мотор

(V)
диаметър

(мм)
цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

3084 B2 VARIO PP-DL-25 700 230/200 32 1 787,25 2 144,70
3085 B2 VARIO PP-DL-32 1000 230/200 32 1 924,25 2 309,10

Tип описание
дължина

(мм)
мотор

(V)
диаметър

(мм)
цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

3086 MI4-PP-L-DL-SS 1000 230 41 3 000,50 3 600,60
3087 MI4-PP-L-DL-SS 1200 230 41 3 059,17 3 671,00

Tип описание
дължина

(мм)
мотор

(V)
диаметър

(мм)
цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

3088 MI4-PP-L-DL-HC 1000 230 41 3 157,00 3 788,40
3089 MI4-PP-L-DL-HC 1200 230 41 3 225,50 3 870,60

ПОМПИ - КОМПЛЕКТИ 

Помпи - комплект 1 - В2 VARIO SET
Комплектът съдържа:
помпа с мотор, смукател, 2 бр. скоби за маркуч 3/4", 1,5 м PVC маркуч 3/4",
съоръжение за закачване, моторът е оборудван с регулатор на оборотите.

Предназначен за изпомпване на:
течности с вискозитет като този на водата, акумулаторна киселина,
гликол, ортофосфорна киселина, солна киселина, водороден прекис и др.

(При по-висока температура, концентрация и вискозитет консултирайте 
с нас устойчивостта на материала).

Мощност: количество Q = 15 - 70 л/мин.
преносна височина Н = 1 - 2 м.

Помпи - комплект  3 - “Киселини”
Комплектът съдържа:
мотор МI4, помпа PP 41-L-DL-HC, 2 бр. връзки за маркуч PP 3/4", 2,5 м PVC маркуч
3/4", източващ пистолет PP, 2 бр. скоби за маркуч 3/4", адаптер

Предназначен за изпомпване на:
неконцентрирани основи, солна киселина, ортофосфорна киселина, хромова
киселина, сярна киселина, акумулаторна киселина, лимонена киселина и т.н.
(При по-висока температура, концентрация и вискозитет консултирайте 
с нас устойчивостта на материала).

Мощност: количество Q = 40 - 70 л/мин.
преносна височина Н = 2 - 8 м.

Помпи - комплект  - “Основи”
Комплектът съдържа:
мотор МI4, помпа РР 41-L-DL-SS, 2 бр. връзки за маркуч РР 3/4", 2,5 м PVC
маркуч 3/4", източващ пистолет РР с уплътнение FEP, 2 бр. връзки за
маркуч 3/4", адаптер

Предназначен за изпомпване на:
неконцентрирани основи, натриева основа, калиева основа, амонячна
вода, мравчена киселина, оцетна киселина и т.н. (При по-висока
температура, концентрация и вискозитет консултирайте с нас  устойчивостта
на материала).

Мощност: количество Q = 40 - 70 л/мин.
преносна височина Н = 2 - 8 м.
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