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Потопяема помпа за мръсна вода Karcher SP 5 Dirt 1.645-507.0 - 500W

Потопяема помпа за мръсна вода Karcher SP 5 Dirt 1.645-507.0 - 500W
 - Когато трябва да се справите бързо с наводнения в къщата или мазето, потопяемата помпа в кутия на Kдrcher
(pump-box) е идеалното решение за изпомпване на големи количества вода
- Кутията съдържа всичко необходимо за бърза работа
- Тъй като скобата за маркучa е снабденa с крилчата гайка, свързването става дори и без инструменти
- 100-метровият маркуч е идеален за прехвърляне на големи количества вода
- Той се навива плоско, с което се спестява място за съхранение в кутията - Максималното работно налягане е 5
бара.
- Големите количества вода са нейната специалност: Помпата за мръсна вода SP 5 Dirt с максимален капацитет
9500 l/h изпомпва надеждно мръсна вода с частици до 20 мм например от градински езера или наводнени мазета
- При по-силни замърсявания за защита от запушвания следва да се използва предлаганият като опция
предварителен филтър
- С цел удължаване на живота на помпата е вложен познатият от професионалните помпи уплътнителен пръстен
- Като опция е възможно гаранцията да се удължи на 5 години
- За автоматично включване и изключване помпата разполага с поплавъчен прекъсвач - Поплавъкът е закрепен
на шина и може да се регулира вертикално
- Така може да се изпомпва вода с по-ниски нива
- В ръчен режим тя може да изпомпва остатъчна вода до 25 мм
- А щуцерът Quick Connect дава възможност за бързо и лесно свързване на маркуч 1 1/4\"
 Параметри: 
- Мощност: 500W 
- Максимална дълбочина на потапяне: 7 м
- Максимална скорост на захранване: 9500 л/ч 
- Максимална височина на работа/налягане: 7 - 0.7 
- Максимален размер на твърдите частици: 20 мм 
- Изходен накрайник: 1 1/4\" 
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- Max температура на водата: 35 С
- Дължина и вид на кабела: H05 RN-F 
- Размери(ДхШхВ): 229x238x303 мм
- Тегло: 4.65 кг
 Гаранция: 5 години, след регистрация
https://www.kaercher.com/bg/serviz-i-informacija/informacija/udlzhavane-na-garancijata/udlzhavane-na-garancijata-za-
pompi.html!
 Производител: Alfred Karcher GmbH & Co. KG - Германия
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