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WMQGZ 80-30 Motopompa benzina apa curata Weima 3 '', putere 6.5 CP , debit 833 L/min , senzor in baia de
ulei
Cod catalog: WMQGZ8030/WMQGZ 80-30/WMWP5030G/Weima
Producator: Weima

INFORMATII GENERALE
Pret : 905 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Motor: Weima
Diametru pompa ( toli ): 3
Putere motor ( CP ): 6.5
Tip motor: 168F
Combustibil: Benzina fara plumb
Sistem de pornire: Demaror cu sfoara
Debit maxim ( l/min): 833
Inaltime maxima aspiratie ( m ): 6-8
Inaltime refulare max. ( m ): 30
Greutate ( Kg ): 29

DESCRIERE PRODUS
Are caracteristici tehnice și operaționale ridicate.
Are un motor OHV în patru timpi.
Un decompresor automat puternic și de încredere reduce forța necesară pentru a decupla demarorul, oferindu-vă un start ușor în orice condiții.
Dacă uitați să adăugați ulei, nu vă faceți griji, sistemul de protecție alerta de ulei va opri automat motorul în caz de lipsă ulei de motor pentru a preveni deteriorarea
acestuia.
Și spirala din fontă și rotorul servește drept protecție și fiabilitate atunci când lucrați cu apă și cu orice murdărie.
Mecanismul acestei unități se caracterizează prin performanțe ridicate, cu un consum minim de combustibil.
In cele mai dese cazuri aceste pompe sunt fiolosite la udarea grădinii, pomparea apei din piscină, scurgerea unei gropi inundate sau stingerea unui incendiu – acestea
sunt doar o mică listă de domenii de aplicare pentru motopompele profesionale WEIMA.
Toate pompele din seria WEIMA au o presiune de 3 atmosfere.
Pompele din aceasta seria sunt foarte fiabile și de calitate inalta.
Toate pompele din aceasta clasa sunr asamblate cu motoare puternice cu o capacitate de 7, 9,13 si 16 cai putere WEIMA in 4 Timpi, 1 Cilindru, Racire cu aer, OHV,
din seria WM.


