ПРИЛОЖЕНИЕ
Бензиновата водна траш помпа Cimex
TWP75 (помпа за отпадни води) е
предназначена за мръсна вода с по-едри
частици.
Тя се използва за изпомпване на вода със
съдържание на кал, пясък, тиня и камъни до 15
мм.

Намира
широко
приложение
в
строителството за изпомпване на вода от
изкопи за основи, канали и други, както и в
полеви условия без необходимост от
електрическо захранване.

TWP75

БЕНЗИНОВА
ПОМПА ЗА
ОТПАДНИ ВОДИ
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ГОДИНИ

ЦОЛА

КУБ. М / Ч.

ОБЩ НАПОР

ГАРАНЦИЯ

1. ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗДРАВА
Вътрешно и външно тяло изработено от чугун.

2. НАДЕЖДЕН И ИКОНОМИЧЕН ДВИГАТЕЛ
Разполага с датчик за защита от прегряване и ниско ниво на
масло.

3. КОМПАКТЕН РАЗМЕР
Събира се без проблем в багажника на почти всички леки
автомобили— Д х Ш х В (500 х 430 х 450 mm.)

4. ОТВОР ЗА БЪРЗО ОБЕЗВЪЗДУШАВАНЕ
5. КАУЧУКОВИ ТАМПОНИ
Спомагат за намаляване на вибрациите.

6. ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЛЕСНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ
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Спестява време за поддръжка.
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ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА TWP75
916 л./мин. (55 куб.м/ч.)

Диаметър на присъединяОбщ напор

23 m

Дълбочина на засмукване

6m

Размер на частиците

15 mm

Обем на резервоара

5,3 L

Тегло

35 kg

Размери Д/Ш/В

БЕНЗИНОВА
ПОМПА ЗА
ОТПАДНИ ВОДИ

3“

500 х 430 х 450 mm

ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛ CIMEX G210
Гориво

Бензин

Вид на двигателя

4-тактов

Мощност

7,0 hp

Брой цилиндри

1 бр.

Охлаждане

Въздушно

ОКОМПЛЕКТОВКА
• Бензинова водна помпа CIMEX TWP75 – 1 брой
• Смукателен филтър – 1 брой
• Скоби за стягане на маркучите към двата щуце-

ра и цедката – 3 броя
• Пръстени с щуцери за свръзка на маркучите на

входа и изхода на помпата – 2 броя
• Гаранционна карта + Ръководство

Бензиновата водна траш помпа Cimex
TWP75 (помпа за отпадни води) е
предназначена за мръсна вода с по-едри
частици. Тя се използва за изпомпване на
вода със съдържание на кал, пясък, тиня и
камъни до 15 мм.
С воден дебит от 55 куб.м/ч и дълбочина
на засмукване 6 метра, помпата за отпадни
води Cimex TWP75 е безценен помощник
при отводняване след природни бедствия,
аварии и наводнения.
Помпената част е стандартно оборудвана
с винтове с ръкохватки за по лесно
разглобяване, което я прави изключително
лесна за почистване и поддръжка. Това от
своя
страна
осигурява
дълъг
експлоатационен
живот
и
намалява
разходите за поддръжка.
Всички елементи на помпената част на
бензиновата траш помпа Cimex TWP75 са с
висока износоустойчивост.
Задвижването
на
помпата
се
осъществява от надежден и икономичен
четиритактов бензинов двигател Cimex G210
с мощност от 7.0 к.с., което позволява
използването на помпата в полеви условия
без
необходимост
от
електрическо
захранване.
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Максимален изходен дебит

TWP75

Въздушен филтър

Двигателно масло

Въздушен филтър
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

