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HYCON DALGIÇ POMPALAR HİDRTOLİK EL ALETLERİ

HYCON
DALGIÇ POMPALAR
HYCON dalgıç pompaları, 
şantiyelerde, su basmış kazılarda, 
bodrumlarda ve kuyularda vb. 
Temiz veya kirli su veya bulamaç 
pompalanırken kullanılır.

Hidrolik dalgıç pompalar, inşaat sektöründeki yüksek 
talepler için tasarlanmıştır. Pompanın akıllı çark 
tasarımı, pompanın 74 mm'ye kadar olan partikül 
boyutlarından etkilenmemesini sağlar.

Tepedeki pervane suyu dairesel bir hareketle ayarlar 
ve merkezkaç kuvveti ile koni şeklinde bir hava 
merkezi oluşur. Bu şekilde su ve çark arasında çok az 
temas olur ve aşınma diğer pompa türlerine kıyasla 
büyük ölçüde azalır.

Pompalar çok büyük bir kapasiteye sahiptir - saatte 
120 m³'e kadar. HYCON güç paketlerine veya 
ekskavatörlere, kamyonlara, traktörlere vb. 
Bağlanabilir.
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Küçük ve hafif olmasına rağmen 
HWP2 su pompası 35 m³ / saate kadar 
pompalayabilir. Dış çap sadece 23,8 
cm olup, dar olan küçük menholler vb. 
İçin idealdir. VORTEX pompa olduğu 
için kirli su ve katı maddelerden 
etkilenmez.

HWP2
HWP4 su pompası kendi 
sınıfındadır. 120 m³ / saate kadar 
kapasite ile, genellikle çok daha 
büyük ve aşırı pahalı pompaların 
kullanıldığı yer altı suyu indirme 
uygulamalarında bile kullanılabilir.

HWP4HWP3
Yalnızca 11 kg ağırlığındaki HWP3 su 
pompası 85 m³ / saate kadar 
kapasiteye sahiptir ve ağırlığa kıyasla 
son derece güçlüdür. 3 ”pompa 
olmasına rağmen, dış çap sadece 30 
cm olup dar alanlarda bile birçok 
uygulama için uygundur.

EK ÖZELLİKLER:

▶ Elektrik kablosu yok.
▶ Kompakt boyut ve ağırlıkta çok yüksek performans.
▶ Az sayıda aşınan parça - daha az servis.
▶ Uzun pompa ömrü için doğrudan tahrikli hidrolik motor.
▶ Talimat gerekmez.
▶ HYCON HPP'ye, ekskavatörlere, yükleyicilere vb. Bağlanın.
▶ Maks. Alan sayısı kafa 30 m (2 ") - 20 m (3") - 22 m (4 ").
▶ Pompa boyutuna bağlı olarak ø38-74 mm katı maddeleri pompalar.

Kompakt tasarım ve düşük ağırlık

Boyut ve ağırlığa göre etkileyici 
performans

Sürekli çalışma için 
sağlam yapı.

Önce güvenlik - hidrolik motor hasar 
görme riski olmadan kuru çalışabilir

Çok az aşınan parça
- düşük bakım maliyetleri.

Her görevi pompalar - temiz su, 
kirli su ve bulamacı pompalar.

Değişken pompa hızı
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TEKNİK ÖZELLİKLER

HYCON.DK'DAKİ EK ÜRÜN YELPAZESİNE BAKIN

HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk H
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HYDRAULIC DALGIÇ POMPALAR HWP2 HWP3 HWP4

Ürün numarası
LÜTFEN DİKKAT: Hortum dahil değildir

3030002 3030003 3030004

7,7 11 26,7

20-30 20-30 30-40

172 172 172

35 85 120

30 20 22

Ağırlık, kg

Yağ akışı, lpm

Maks. basınç, bar

Kapasite, m³/h

Maks. başlık, m

Maks. katı geçirgenliği, mm ø38 ø63 ø74

Item no.

4032697

4032698

Hortum

2" hortum 10m for HWP2 dahil. geçmeli kaplin

3" hortum 10m for HWP3 dahil. geçmeli kaplin

4" hortum 10m for HWP4 dahil. geçmeli kaplin 4032699

HYCON DALGIÇ POMPALAR İÇİN AKSESUARLAR

DİSTRİBÜTÖR:

Acıbadem Mah. Gayretli Sk. 18/2 
Üsküdar / İstanbul
Üsküdar VD. 919 046 6488
Tel: +90 216 540 20 47
bilgi@usfen.com.tr

http://www.hycon.dk
www.hycon.dk
www.hycon.dk



