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Tип описание
дължина

(мм)
мотор

(V)
диаметър

(мм)
цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

3090 MA5-PVDF-L-DL-HC 1000 230 41 5 808,50 6 970,20
3091 MA5-PVDF-L-DL-HC 1200 230 41 6 203,08 7 443,70

Tип описание
дължина

(мм)
мотор

(V)
диаметър

(мм)
цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

3092 ME3-NIRO-L-DL-SS 1000 230 41 6 959,75 8 351,70
4945 ME3-NIRO-L-DL-SS 1200 230 41 7 217,42 8 660,90

Tип описание
дължина

(мм)
мотор

(V)
диаметър

(мм)
цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

3093 ME3-RE-NIRO 41-LGLRD-SS 1000 230 41 7 687,00 9 224,40
4898 ME3-RE-NIRO 41-LGLRD-SS 1200 230 41 7 964,25 9 557,10

ПОМПИ - КОМПЛЕКТИ

Помпи - комплект  4
”КОНЦЕНТРИРАНИ КИСЕЛИНИ И ОСНОВИ“
Комплектът съдържа:
мотор МА5, помпа PVDF 41-L-DL-HC, 2 бр. връзки за маркуч PTFE 3/4", 2,5 м
устойчив на химикали маркуч 3/4", източващ пистолет PVDF, 2 бр. скоби за
маркуч 3/4", адаптер.

Предназначен за изпомпване на:
агресивни киселини и основи, сярна киселина, азотна киселина,
флуороводородна киселина, хипохлорит 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 5
”ЛЕСНОЗАПАЛИМИ ВЕЩЕСТВА - РАЗТВОРИТЕЛИ“
Комплектът съдържа:
мотор МЕ3, помпа NIRO 41-L-DL-SS, 2 бр. връзки за маркуч MOSAZ DN 25, 
2,5 м маркуч за леснозапалими вещества и разтворители, източващ пистолет
MOSAZ/PTFE, заземяващ кабел, адаптер (без Ех-щепсел).

Предназначен за изпомпване на:
леснозапалими въглеводороди, спирт, бензин, бутанол, изопропанол, керосин,
метанол, петролни производни 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  6 - изпомпване без остатък
”ЛЕСНОЗАПАЛИМИ ВЕЩЕСТВА - РАЗТВОРИТЕЛИ“
Комплектът съдържа:
мотор МЕ3, помпа RE-NIRO 41-L-GLRD-SS, 2 бр. връзки за маркуч MOSAZ DN 25,
2,5 м маркуч за леснозапалими вещества и разтворители 1", източващ пистолет
MOSAZ/PTFE, заземяващ кабел, адаптер (без Ех-щепсел). Помпата осигурява
пълно изпомпване на варела или резервоара и приключване на всмукването
от смукателя. 

Предназначен за изпомпване на:
леснозапалими въглеводороди, спирт, бензин, бутанол, изопропанол, керосин,
метанол, петролни производни 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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