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Titel - 2 Zeile - Calibri bold, 42pt, 50ptPřenosná čerpadla
Hidrostal pro vás vyrábí kompaktní šroubové odstředivé čerpadlo, 
které je přenosné. Toto čerpadlo je určené do těžkých provozů, kde 
je zapotřebí provozní spolehlivost a robustnost v kombinaci s dobrou 
manipulovatelností. S vynikajícími vlastnostmi šroubového odstředivého 
oběžného kola je toto čerpadlo vynikající pomocník při průmyslovém 
mobilním čerpání.
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Hidrostalová kompaktní čerpadla umožňují bezproblémový a bezporuchový provoz v náročných 
situacích. Používají se při čerpání kalů a odpadních vod, při řešení havarijních situací, pro požární 
útvary, na staveništích a dokonce i v soukromých domácnostech.

Kompaktní čerpadla - malá, přenosná a
připravená k použití, kdykoli je to potřeba.

Hydraulická kompaktní čerpadla jsou provozní jednotky do 
těžkých provozů, kombinují použitelnost a robustnost s vynika-
jící hydraulikou se šroubovým odstředivým oběžným kolem. To 
z nich činí preferovaná čerpadla pro všechny typy komunálních 
a průmyslových odpadních vod, kalů a bahen. Osvědčila se rov-
něž při povodních a sanačních pracích. Toto čerpadlo je použí- 
váno jako přenosné, ale v případě potřeby lze provést instala-
ci na spouštěcí zařízení, které se krom běžné montáže na zem 
může instalovat rovněž na stěnu. Častá je i instalace s hydrauli-
kou nahoru, kdy do čerpadla padají například plovoucí nečistoty.

Typické aplikace

 →  Průmyslová odpadní voda
 →  Viskózní kal
 →  Vratný aktivovaný kal
 →  Odvodnění
 →  Odčerpání plovoucích nečistot
 →  Vyčištění jímek
 →  Staveniště
 →  Ochrana před povodněmi
 →  Nouzová řešení / hasičské sbory

Specifikace

 →  Rozměry výtlaku: 50–80 mm (závit/příruba 2–3 “)
 →  Sací rozměr: 50–80 mm (závit/příruba 2–3 “)
 →  Výtlačná výška: 0,5–21 m 
 →  Průtok: 0,8–25 l/s 
 →  Výkon: 0,1–,4 kW 
 →  Frekvence: 50 Hz, 60 Hz, FM
 →  Napájení: 400 V
 →  Materiály: litina, tvárná litina, 
 Hi-Chrom, nerezová ocel, duplex

    



Nejdůležitější informace
o produktu
Výhody produktu

 →  Čerpání pevných částí až do průměru 50 mm (2“)
 →  Robustní jednotka pro čerpání kapalin obsahujících 
 vláknité látky  

 →  Příkrá křivka, která poskytuje dostatečný tlak 
 při čerpání objemných látek

 →  Mobilní jednotka s hmotností 32 kg včetně 
 kabelu o délce 10 m

 →  Vysoká účinnost a kompaktní konstrukce
 →  Plochá výkonová křivka
 →  Dvojité mechanické ucpávky
 →   Provedení pro výbušné prostředí
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Čerpadla Hidrostal jsou díky svým výborným čerpacím vlast-
nostem používána v četných oborech a průmyslových odvět-
vích. Čerpají šetrně a s nízkou pulsací nejrůznější kapaliny 
a látky. Naši specialisté vyberou vhodné kombinace materiálů 
a individuálně přizpůsobí každé čerpadlo daným podmínkám. 
Tímto postupem zajišťujeme, že se čerpadla Hidrostal 
osvědčují i v náročných aplikacích a dosahují tak nejlepších 
výsledků, pokud jde o účinnost, energetickou efektivnost 
a nízké náklady na životní cyklus.

Čerpadla v provozu
→ čerpání bez ucpávání
→ vysoký sací výkon
→ �etrné čerpání díky malým střihovým silám
→ vysoká účinnost
→ stabilní charakteristika
→ vysoká životnost
→ nízké pulsace
→ kontinuální čerpání úměrné otáčkám
→ vysoká stabilita tlaku ve velkém rozsahu otáček

Odpadní voda Stavebnictví Průmysl Potraviny

Proveďte rychlý a přesný výběr čerpadla:
www.hidrostal.com/pumpselector.php

    


