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PONORNÉ ČERPADLÁ

TYP HL. ROZMERY (mm) HMOTNOSŤ (kg) MAX. PRIETOK (m3/hod.) MAX. VÝTLAK (m) MAX. HĹBKA PONORU (m) CENA (EUR)
8217 Ø 183,5 x 392 6,2 20 10,5 7 126,00
8218 Ø 150 x 225 4 4,5 6 7 51,00
8219 Ø 220 x 300 5,2 11 8,5 7 68,00

TYP HL. ROZMERY (mm) HMOTNOSŤ (kg) MAX. PRIETOK (m3/hod.) MAX. VÝTLAK (m) MAX. HĹBKA PONORU (m) CENA (EUR)
8214 Ø 140 x 535 11 6 45 7 160,00
8215 Ø 163 x 493 11 5,5 45 12 227,00
8216 Ø 187 x 486 12 5,5 45 12 261,00

TYP HL. ROZMERY (mm) HMOTNOSŤ (kg) MAX. PRIETOK (m3/hod.) MAX. VÝTLAK (m) MAX. HĹBKA PONORU (m) CENA (EUR)
8212 Ø 150 x 285 4,9 8,5 7,5 7 76,00
8213 Ø 150 x 310 5,1 12 9 7 84,00

Typ: 8212 Typ: 8213

Typ: 8214Typ: 8215Typ: 8216

Typ: 8217 Typ: 8218 Typ: 8219

Nerezové ponorné čerpadlá s plavákom 
- Pre odčerpávanie čistej alebo mierne znečistenej drenážnej

vody.

- Vhodné pre zavlažovanie, prečerpávanie zásobníkov,
odčerpávanie vody z pivníc, prečerpávanie nádrží,
k vypúšťaniu bazénov, čerpaniu odpadových vôd
v odkaliskách a pod.

- Čerpadlá majú konštrukčne upravenú prietokovú cestu
a majú väčší rozsah účinnosti, čo umožňuje použitie pre celý
rozsah výtlačnej výšky. Sú vybavené plavákovým snímačom.

- Pre pohodlnejšie umiestnenie je čerpadlo dodávané s 10 m
dlhým prívodným káblom.

Záhradné automatické ponorné čerpadlá
- Na odčerpávanie čistej alebo mierne znečistenej vody.

- Vhodné na čerpanie vody z pivníc a nádrží, na zavlažovanie
alebo prečerpávanie zásobníkov.

- Automatické čerpadlo stačí pripojiť k elektrickému
napájaniu a začne okamžite pracovať. Ak čerpadlo
detekuje nedostatok vody, automaticky sa vypne.
Akonáhle hladina vody stúpne, čerpadlo po časovom
intervale spustí čerpanie.

- Čerpadlo typu 8214 je navyše dodávané s nylonovým
lanom s dĺžkou 15 m pre ľahké spustenie čerpadla
do nádrže.

- Čerpadlo typu 8216 je vybavené bočným saním 
a je dodávané vrátane plávajúcej sady.

- Pre pohodlnejšie umiestnenie je čerpadlo 
dodávané s 15 m dlhým prívodným káblom.

Ponorné kalové čerpadlá
s plavákom 
- Na odčerpávanie čistej alebo mierne

znečistenej drenážnej vody.

- Vhodné pre menšie zavlažovacie systémy,
prečerpávanie, retenčné nádrže, čerpanie vody
zo zatopených pivníc, studní, bazénov, nádrží
a pod.

- Čerpadlá sú vybavené plavákovým spínačom.

- Čerpadlo typu 8217 disponuje vysokým
výkonom a umožňuje prečerpávanie
znečistenej vody nečistotami s priemerom
do 35 mm.

- Pre pohodlnejšie umiestnenie je čerpadlo
dodávané s 10 m dlhým prívodným káblom.

NOVINKA

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené. 
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.
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