Kismotorfecskendő ZL1000 típus

Portable Pump ZL1000

Kismotorfecskendő ZL1000 típus

Portable Pump ZL1000
Szivattyú

Pump

JOHSTADT tűzoltó kivitelű (egyfokozatú) centrifugál
szivattyú tengervízálló anyagokból, és a tengelyén
nemesacél csúszógyűrűs tömszelencével készült.
1 x szívóbemenet (4 ½“), szűrővel
VACUMAT légelenítőrendszer
2 x nyomókimenet (2 ½“) nyomószeleppel Storz
rendszerű kapcsokkal.
Opció: szivattyúház és járókerék bronzból
(vörösöntvény/bronz)

JOHSTADT Fire Fighting Centrifugal Pump (singlestage) made of seawater resistant aluminium alloy
with pump shaft made of stainless steel, mechanical
seal 1 x suction inlet (4½“), suction sieve

Felszerelés
Acél tartókeret szabványos rögzítési pontokkal, 4 db
gumibevonatú, behajtható fogantyúval, manovákuummérő, nyomásmérő, emeléshez daruszem,
víztelenítő csap, töltőfoglalat, munkalámpa.

2 x pressure outlets (2½“) with pressure valve
Coupling system Storz (others on request)
Priming system: VACUMAT (Download
)
Option: pump casing and impeller made of
copper alloy (red brass/bronze)

Equipment
Carry frame with standard fixing points and four foldaway handles (rubber coated), suction inlet pressure
gauge, pressure outlet gauge, hour meter, drain
cock, plug box for external charger, spotlight

Meghajtás

Drive

Briggs & Stratton kéthengeres, négyütemű,
elektromos (akkumulátoros) indítású, léghűtéses
benzinmotor,
Üzemanyagtank: 14 Liter

Combustion engine Briggs & Stratton, two-cylinder
four-stroke gasoline engine, electrical starter, starter
battery, air cooling, tank capacity 14 litres

Súly és méretek

Weight and Dimensions

145 kg (üzemkész állapotban)
135 kg (üzemanyag nélkül)

145 kg (ready for operation)
135 kg (dry)
Lenght x Width x Height:
910 mm x 597 mm x 755 mm

Hossz x Szélesség x Magasság:
910 mm x 597 mm x 755 mm
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Garantált pont
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Teljesítmény
750 l/min 10 bar nyomáson
Max. mennyiség: 1320 l/min
Zárónyomás: 15 bar
Performance
750 l/min at 10 bar
Max. delivery rate 1320
l/min
Closing pressure: 15 bar
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PF Pumpen und Feuerlöschtechnik GmbH
Zechensteig 225 | 09477 Jöhstadt | Germany

Tel +49 37343 81-0 Fax +49 37343 81-287
info@johstadt.com | www.johstadt.com
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Magyarországi forgalmazó: FeWe Biztonságtechnika Kft.
2360 Gyál Gárdonyi Géza u. 80.

