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Οι σωλήνες εισαγωγής και πίεσης δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.

WP 300
• Κινητήρας: EHC 605, 6HP
• Σύνδεση: 2 ιντσών (5 cm)
• Μέγιστη Παροχή: 30 m3/h
• Μεγ. Πίεση Άντλησης: 3,2 bar
• Μεγ. Συνολικό Ύψος Άντλησης: 33 m

Ευέλικτη αντλία νερού με ισχυρό κινητή-
ρα και συνδέσεις εύκαμπτου σωλήνα 2’’ 
(5 cm) με μέγιστη ισχύ εξόδου 616 lt/min. 
Το ενσωματωμένο φίλτρο αναρρόφησης  
προστατεύει την αντλία από ζημιές που 
προκαλούνται από σωματίδια βρωμιάς 
στο νερό. Το στιβαρό πλαίσιο εξασφα-
λίζει  σταθερότητα σε διάφορες επιφά-
νειες και προστατεύει τον κινητήρα από 
ανεπιθύμητες κρούσεις και ζημιές. 

266€

WP 900
• Κινητήρας: EHC 705, 6HP
• Σύνδεση: 4 ιντσών (10 cm)
• Μέγιστη Παροχή: 90 m3/h
• Μεγ. Πίεση Άντλησης: 3,3 bar
• Μεγ. Συνολικό Ύψος Άντλησης: 34 m

Ιδιαίτερα ισχυρή αντλία νερού με συνδέ-
σεις εύκαμπτου σωλήνα 4’’ (10 cm) για πολύ 
μεγάλους όγκους παροχής και μέγιστη ισχύ 
εξόδου 1567 lt/min. Το ενσωματωμένο φίλ-
τρο αναρρόφησης προστατεύει την αντλία 
από ζημιές που προκαλούνται από σωματί-
δια βρωμιάς στο νερό. Το στιβαρό πλαίσιο 
εξασφαλίζει σταθερότητα σε διάφορες 
επιφάνειες και προστατεύει τον κινητήρα 
από ανεπιθύμητες κρούσεις και ζημιές.
 

480€

WP 600
• Κινητήρας: EHC 605, 6HP
• Σύνδεση: 3 ιντσών (7,5 cm)
• Μέγιστη Παροχή: 60 m3/h
• Μεγ. Πίεση Άντλησης: 3,0 bar
• Μεγ. Συνολικό Ύψος Άντλησης: 31 m

Στιβαρή και αξιόπιστη αντλία νερού με 
ισχυρό κινητήρα και συνδέσεις εύκαμπτου 
σωλήνα 3’’ (7,5 cm) με μέγιστη ισχύ εξό-
δου 1050 lt/min. Το ενσωματωμένο φίλτρο 
αναρρόφησης προστατεύει την αντλία από 
ζημιές που προκαλούνται από σωματίδια 
βρωμιάς στο νερό. Το στιβαρό πλαίσιο εξα-
σφαλίζει  σταθερότητα σε διάφορες επι-
φάνειες και προστατεύει τον κινητήρα από 
ανεπιθύμητες κρούσεις και ζημιές. 

320€

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ:

• Ισχυρούς και αξιόπιστους τετράχρονους κινητήρες 

• Στιβαρό πλαίσιο

• Εύκολη λειτουργία 

• Εύκολη συντήρηση: το φίλτρο αέρα μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς 
εργαλεία 

• Αισθητήρα λαδιού: μόλις η στάθμη λαδιού πέσει κάτω από το επίπεδο 
που απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία ο κινητήρας σβήνει αυτόματα

• Αντικραδασμικό σύστημα: εξασφαλίζει εξαιρετική απόσβεση 
κραδασμών ακόμη και σε υψηλές στροφές


