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NOVINKA

RUČNÍ SUDOVÉ PUMPY

Ruční klikové čerpadlo
- Aplikace: na sudy 60/200/220 l.

- Kapaliny: oleje do SAE 90, samomazné, neagresivní
kapaliny, topný olej, nafta, petrolej.

- Materiál krytu: litina.

- Teleskopická třídílná sací trubice 355–955 mm.

- Spojení: G2“ vnější.

Použití:
K plnění odměrných nádob, odměrek, zásobníků a kanystrů.

Ruční zubové 
čerpadlo
Typ: 3241

- Materiál: alu-litina.

- Materiál těsnění: NBR.

- Spojení: G2" pro 200/220 l
sudy.

Použití:
Rotační sudové
čerpadlo zubové s vyšší sací
schopností a odolností. 

Je určeno pro čerpání
benzinu, motorové nafty, tak
i olejů do viskozity SAE 140.

Ruční membránové
čerpadlo
Typ: 6672

- Materiál: polypropylen.

- Materiál těsnění:
Neoprene, NEOP.

- Aplikace: sudy
60/200/220 l.

- Délka výdejní hadice: 
1500 mm.

- Délka sací trubky: 885 mm.

- Spojení: G2" vnější.

Použití:
Pro anti-freeze, náplně
do ostřikovačů, louhy,
mýdla.

Ruční rotační
čerpadlo    
Typ: 6674

- Ruční rotační čerpadlo.

- Materiál: hliník.

- Aplikace: 2" pro sudy.

Použití:
Určeno pro naftu a olej.

Pístové čerpadlo    Typ: 4580

- Určeno pro čerpání olejů, s viskozitou 
max 50 SAE, nafty, nemrznoucí směsi, 
petroleje, topného oleje atd.

- Sací trubice 1600 mm (lze snadno zkrátit), 
výdejní hadice s koncovkou 1500 mm.

- Šroubení G 2" a M 64 x 4.

- Robustní konstrukce, vysoká mechanická 
odolnost.

Chemické rotační 
čerpadlo
Typ: 4996

- Materiál: nerez.

- Materiál těsnění: EPDM.

- Spojení: G2" a 6/4" 
pro 60/200/220 l sudy.

- Rotační sudové čerpadlo se
4 lamelami s vyšší sací schopností.

Použití:
Čerpání motorové nafty, tak 
i olejů do viskozity SAE 140.

399,-

6 799,-

2 099,-

3 890,-

3 899,-
0,3 l/otáčka

20 l/min.

300 ml/otáčka

25 l/min.

30 l/min.

1 l/otáčka

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

Typ: 8225

- S výpustním kolenem.

- Materiál: PP.

Typ: 8226

- S výpustní hadicí s ocelovým
výpustním kolenem.

- Materiál: NBR / ocel.

2 130,-

1 190,-
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