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Dystrybutor ZESTAW pompa
ropy paliwa oleju AOP 60E
Cena

1 220,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Kod producenta

600503

Producent

IBO

Wydajność

60 (l/min)

Moc

370 W

Opis produktu
Gotowy Zestaw do Pompowania Paliwa AOP-60E
Pompy AOP-60E są pompami wyporowymi, łopatkowymi przeznaczonymi do pompowania oleju napędowego, opałowego, biodiesla.
Pompy AOP-60E zasilane są prądem zmiennym, jednofazowym 230V/50Hz.
Pompy wyposażone w zawór przelewowy typu "by-pass".
Zestawy znajdują zastosowanie w firmach transportowych, gospodarstwach
rolnych, zakładach przemysłowych. Poręczna obudowa umożliwia niekłopotliwe
przenoszenia zestawu między beczkami, cysternami lub montaż stacjonarny.
Pomp nie wolno wykorzystywać do pompowania substancji łatwopalnych takich jak:
benzyna, alkohole oraz wszystkich substancji, których pompowanie jest zagrożone wybuchem.

Dane Techniczne

Max. wydajność

60l/min.

Max. wysokość
podnoszenia

30m

Moc silnika

370W

Napięcie zasilania

230V.

Waga pompy

12kg
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ZESTAW
• Pompa AOP-60E
• Filtr oleju zapobiegający przedostawaniu się do pompy i licznika cząstek
stałych, takich jak piasek, opiłki i inne.
• Pistolet (nalewak) z automatycznym odcięciem przepływu
(odbija, gdy zbiornik jest już pełen) oraz złączem obrotowym.
• Elektroniczny licznik przepływu (dokładność ± 0,5%)
wyposażony w siedmiocyfrowy wyświetlacz kasowalny i niekasowalny
licznik całkowity.
• Wąż tłoczny wykonany z gumy olejoodpornej 4 m.
• Wąż ssący wykonany z gumy olejoodpornej 2 m z zaworem zwrotnym
i koszem ssącym.

ZALETY

W ZESTAWIE

GWARANCJ
A
DOOR-TODOOR

Idealna do wypompowywania
oleju z cystern, beczek,
zbiorników
Mała i kompaktowa budowa
Nieduża waga
Maksymalna temperatura
pompowanych cieczy +45 st. C
Zasilana prądem o napięciu 230V
Prosta obsługa

Zestaw
D
yst
rybuto
r AOP-60E

Paragon lub
FV
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Gwarancja od drzwi do
drzwi. Jest to sposób
realizacji serwisu
gwarancyjnego urządzeń
producenta. Wadliwy
sprzęt jest odbierany
przez kuriera, naprawiany
w autoryzowanym
punkcie serwisowym, a
następnie dostarczany w
to samo miejsce. Wszelkie
koszty pokrywa serwis
producenta.

Dane Techniczne
Max. wydajność 60l/min
Max. wysokość podnoszenia 30m
Moc silnika 370W
Napięcie zasilania 230V
Waga pompy 12kg
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