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Stanley – hydraulické kalové čerpadlo TP - 08

Kalové čerpadlo TP - 08 je těžké ponorné kalové čerpadlo 
schopné čerpat velké objemy vody, písku, štěrku, kalů a 
pevných částic až do velikosti 7,5 cm v průměru. TP - 08 je 

ponorné samonasávací čerpadlo a může běžet na sucho bez poškození motoru, ložisek nebo oběžného kola. Při průtoku 
hydraulického oleje 34 l/min. čerpá čerpadlo 3.028 l/min. ze sací hloubky 2,54 m. Systém průtokového čerpadla s oběžným 
kolem, vysokým výkonem a se sáním a výstupem o Ø 100 mm, činí z čerpadla TP - 08 jedno z nejúčinnějších čerpadel na trhu 
pro velkoobjemové čerpací práce. S hmotností pouze 27 kg a s pohodlnou rukojetí může s čerpadlem snadno manipulovat 
jeden pracovník. Spirálové provedení používá výměnné speciální polyetylénové otěrové desky a prodlužuje životnost 
čerpadla. Výkonný hydromotor Stanley HYREVZ ™ je samomazný. Pro snadnou údržbu a kontrolu jednoduše odstraníte 
křídlové matice a horní desku, vyčistíte misku a namontujete zpět. Tuto údržbu a kontrolu provedete za méně než 5 minut.

  Výkon 3.028 l/min.
  Ponorné – nepotřebuje ochranný nátěr
  Litinové oběžné kolo
  Ocelový pracovní prostor
  Běh na sucho bez poškození
  4“ výstupní potrubí
  Závěsné a manipulační madlo
  HTMA rychlospojky
  Vysoká produktivita
  Variabilní pro různé zdroje energie

VÝHODY POUŽITÍ

KALOVÉ ČERPADLO TP - 08

Hmotnost 27 kg
Rozměry 49 x 42 x 38 cm
Připojovací závit vodního výstupu 4“ NPTF
Průtok vody 3.028 l/min.
Přípustná velikost nečistot 100 mm
Průtok oleje 26 – 34 L/min.
Tlak oleje 140  Bar

  Nízká hmotnost 
  Nižší nároky na energii –

    jedna hnací jednotka pro více  
    zařízení

VLASTNOSTI

  Nízké náklady na údržbu -
    nízké opotřebení 
  Nízké provozní náklady –

    dlouhá životnost

  Šetrné k životnímu prostředí,  
    méně CO2, snížená hlučnost
  Šetrné k uživateli, zplodiny  

    spalovacích motorů a hluk  
    neobtěžují uživatele nářadí


