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Kärcher vernieuwt zijn dompelpompen

Betrouwbare pompen voor alle
toepassingen
Wilrijk, 25 januari 2016 – Of uw wasmachine nu lekt of u uw vijver wil
onderhouden, wanneer het gaat om het wegpompen van grote
hoeveelheden water zijn dompelpompen de juiste keuze. Dit jaar brengt
Kärcher zeven nieuwe dompelpompen op de markt, ondergebracht in
twee series.

De vijf modellen SP Dirt zijn geschikt voor het wegpompen van water
met vuildeeltjes van max. 30 mm, bijvoorbeeld om het water uit een
vijver te verwijderen. Deze pompen zijn bestand tegen kleine steentjes,
plantenresten en andere deeltjes. Bij zuiver of licht vervuild water,
raden we aan de pompen uit de SP Flat-serie te gebruiken. Het
voordeel van deze pompen is dat ze vloeistof wegpompen tot een
restwaterhoogte van amper één millimeter. Wanneer uw wasmachine
een lek heeft, is uw kelder zo alleszins snel droog.

Alle dompelpompen van Kärcher zijn uitgerust met een keramische
afdichtring gekend en beproefd in professionele omgevingen. Dit
garandeert een betrouwbare werking en een lange levensduur van de
apparaten. Een voorfilter, geïntegreerd of beschikbaar als toebehoren,
beschermt de pomp tegen vuil en voorkomt beschadiging. Bovendien
zijn de modellen SP 7 Dirt Inox en SP 6 Flat Inox voorzien van een
robuuste behuizing in roestvrij staal. Registreert u uw pomp op de
Kärcher-website, dan biedt Kärcher u een garantie van vijf jaar in plaats
van de wettelijke twee jaar.

Tal van details maken het gebruik van de dompelpompen nog
makkelijker. Een stevig handvat zorgt voor veilig transport en gebruik.
Een verticaal regelbare vlotter activeert de pompen SP 5 Dirt en SP 7
Dirt automatisch van zodra het water op een zeker niveau komt. Een
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nieuw systeem voor snelle aansluiting zorgt voor eenvoudige installatie
van

de

afvoerslang.

Dankzij

een

klikmechanisme

is

lastig

vastschroeven niet meer nodig.

Dompelpompen voor vuil water :

Debiet (l/u)
Max. pomphoogte
(m)
Werkdruk (bar)

SP 7
Dirt
Inox

SP 7
Dirt

SP 5
Dirt

SP 3
Dirt

SP 1
Dirt

15 500

15 500

9 500

7 000

5 500

8

8

7

6

4,5

0,8

0,8

0,7

0,6

0,45

30

30

20

20

20

750

750

500

350

250

Max.
deeltjesgrootte
(mm)
Max. vermogen
motor (W)

Dompelpompen voor zuiver water met vlakke aanzuiging :

Debiet (l/u)
Max. pomphoogte
(m)
Werkdruk (bar)

SP 6 Flat Inox

SP 2 Flat

14 000

6000

9

5

0,9

0,5

5

5

550

250

1

1

Max.
deeltjesgrootte
(mm)
Max. vermogen
motor (W)
Vlakke aanzuiging
tot (mm)
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De SP 7 Dirt Inox dompelpomp heeft een behuizing en voorfilter in
roestvrij staal en een keramische afdichtring binnenin voor een
bijzonder lange levensduur.

De SP 6 Flat Inox pomp zuigt water zodanig op dat drogen met een
dweil volstaat.

De pompen uit de SP Flat serie zijn geschikt voor licht vervuild water,
bijvoorbeeld wanneer de wasmachine lekt.
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Wie zijn vijver wil proper maken of anders inrichten, moet hem eerst
leegpompen. De dompelpompen van de serie SP Dirt helpen hierbij.

