Agregat pompowy Geco Power SPD-F 6/12
Motopompa do wody zanieczyszczonej

Pompy spalinowe do odwodnień i usuwania skutków powodzi

Agregat pompowy z silnikiem spalinowym oparty o samozasysającą pompę odśrodkową
przeznaczony do pompowania zróżnicowanych mediów
Zastosowania
 Odwodnienia powierzchniowe
 Usuwanie skutków powodzi i podtopień, akcje ratownicze,

odwadnianie terenów zalanych
 Wyposażenie jednostek Straży Pożarnej
 Pompowanie wody czystej, brudnej, szlamu i ścieków
 Akcje ratunkowe

Model Geco Power SPD-F 6/12 kompletowany jest z wyposażeniem
i przyłączami ukierunkowanym na zastosowanie przez jednostki straży
pożarnej, odpowiednio do Rozporządzenia MSWiA w sprawie wykazu
wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub
ochronie zdrowia i życia oraz mienia.

Możliwe wykonania
 wersje na kołach bez homologacji (dodatkowo
jako opcja przyczepa z homologacją, z
najazdami)
 wersje na ramie

 wersje na ramie montowane na przyczepie z
homologacją

Agregat pompowy Geco Power SPD-F 6/12
Motopompa do wody zanieczyszczonej

Pompy spalinowe do odwodnień i usuwania skutków powodzi
Standardowe cechy
i wyposażenie
 Przyłącza ssawne 2x H110 strażackie
 Przyłącza zrzutowe 2x H110 strażackie
 Zawór zwrotny na wejściu
(brak konieczności zaworu na koszu ssawnym)

 Wakuometr + manometr
 Licznik godzin pracy
 Wodoszczelna osłona akumulatora
 Wskaźnik poziomu paliwa ze
wskaźnikiem rezerwy
 Montaż na blokach wyciszających
i tłumiących drgania
 Odpowietrzenie zbiornika paliwa
w korku
 Moduł smarowania uszczelnienia
 Oświetlenie stanowiska pracy 12V/55W
 Zaślepki Storz 110
 Podpora o regulowanej wysokości,
uchwyt do przenoszenia
Dodatkowo w wersji na przyczepie:
 Uchwyty do umocowania węży
ssawnych
 Pojemnik do umieszczenia koszy
ssawnych oraz 2 węży zrzutowych.

Materiały
Obudowa pompy i płyty ścierne:żeliwo
szare GG25
Wirnik: żeliwo sferoidalne GGG40
Wał: stal nierdzewna Aisi 240
Uszczelki: guma NBR
Uszczelnienie mechaniczne: węglik
krzemu-ceramika-NBR

Mobilne dodatkowe źródło
światła

Obudowa akumulatora
i skrzynka narzędziowa

Parametry techniczne
 Wydajność:
- wersja z przyłączami ssawnymi 2x Storz 110mm: do 4100 l./min
(246 m3/godz.), nominalna 2800 l./min przy 1 bar. przy ssaniu -1,5mt.
- wersja z przyłączem na węża ssawnego 150mm:do 5000 l./min (300 m3/godz.),
nominalna 4100 l./min przy 1 bar.
 Wysokość podnoszenia: do 21 m.
 Ssanie: 2x złącze strażackie Storz 110mm lub szybkozłącze 150mm
 Tłoczne: 2x złącze strażackie Storz 110mm lub szybkozłącze 150mm
 Wolny przelot wirnika: 45 mm
 Typ wirnika: półotwarty , 3-łopatkowy
 Gęstość cieczy: do 1100 kg/m3
 Wymiary agregatu z króćcami :
dł. 1,7 x szer. 1,26 x wys. 1,52 [m] w wersji na kołach; 530 kg
dł. 1,7 x szer. 1 x wys. 1,3 [m] w wersji na ramie, 430 kg
dł 3.4 x szer. 1,85 x wys. 1,75[m] w wersji z homologacją 800kg.

 Zbiornik paliwa: 100 lt.
 Silnik: diesel, Lombardini 9LD625-2,

2 cylindry, 1.248 cm3, 12kW przy 1800RPM, chłodzony powietrzem, rozruch elektryczny,
spalanie: 1-3 l./godz oleju napędowego

Licznik godzin pracy, wskaźnik
paliwa z kontrolką rezerwy

Miejsce na kosze ssawne z wężem
zrzutowym

Uchwyty na węże ssawne

Dystrybutor:

Przyrządy pomiarowe

Wygodny króciec zalewowy
75mm

Standardowe podwójne złącza
Storz 110 na ssaniu i zrzucie
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