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DANE TECHNICZNE
Typ pompy PTX 201ST PTX 301ST

Medium woda półszlamowa woda półszlamowa

Wydajność 700 l/min 1000 l/min

Maksymalna wysokość podnoszenia 23 m 23 m

Maksymalna wysokość ssania 8 m 8 m

Średnica króćcy przyłączeniowych
ssawny 2 cale
tłoczny 2 cale

ssawny 3 cale
tłoczny 3 cale

Typ silnika EX13 EX13

Moc silnika
3,2 kW (4,3 KM)

4000 obr/min
4,2 kW (5,7 KM)

4000 obr/min

Pojemność zbiornika
paliwa

2,7 l 3,6 l

Wymiary (dł x szer x wys) 470x344x414 mm 527x368x417 mm

Masa 24,9 kg 27,6 kg

Średnica zanieczyszczeń 20 mm 20 mm

Motopompa PTX301ST

TYPOWE ZASTOSOWANIA:  
• Wypompowywanie wody z rozlewisk, studni, piwnic, kanałów, 

zbiorników wodnych naturalnych i sztucznych oraz wód płyną-

cych, wody z wykopów o średnim zanieczyszczeniu, napełnianie 

zbiorników samochodów gaśniczych, itp. 

• Ogólnie motopompy półszlamowe Subaru przeznaczone są do za-

dań, w których występuje konieczność przepompowywania wody 

o małym i średnim stopniu zanieczyszczenia. Duża, 20-milimetro-

wa obsługa zanieczyszczeń gwarantuje, że pompa sprawnie pora-

dzi sobie praktycznie w każdych warunkach, nawet z wodą, którą 

dotychczas pompować musiały tylko pompy typowo szlamowe. 

• Pompy półszlamowe zostały jako pierwsze wprowadzone do 

użytku właśnie przez Subaru. Wypełniły lukę pomiędzy pompa-

mi do wody brudnej / zanieczyszczonej, które miały zdolność 

przetłaczać zanieczyszczenia do ok. 10 mm, a pompami typowo 

szlamowymi, które z kolei są dwukrotnie droższe. 

• Modele te cieszą się uznaniem szczególnie w Ochotniczych Stra-

żach Pożarnych oraz w przedsiębiorstwach inżynierii wodnej.

• Ciekawe i ekonomiczne rozwiązanie modułu pompowego (że-

liwny wirnik, aluminiowa obudowa) gwarantuje skuteczne dzia-

łania przy jednoczesnym niskim koszcie zakupu i eksploatacji.

• Ogólnie pompy Subaru charakteryzuje dobry stosunek wagi do 

wydajności. 

• Silniki EX motopomp Subaru spełniają wszelkie normy ekolo-

giczne w zakresie emisji spalin, dlatego produkty te posiada-

ją normę ochrony środowiska ISO 14001. Technologia łańcu-

cha rozrządu zapożyczona z samochodów sportowych Subaru 

zmniejsza zużycie części silnikowych, obniża hałas o 2 dBA

w stosunku do innych silników tej samej klasy, oraz wpływa na 

zmniejszenie zużycia paliwa.

• Każda pompa wyposażona jest fabrycznie w oryginalne króćce 

przyłączeniowe, kosz ssawny oraz opaski zaciskowe do węży.

W zestawie dodatkowo komplet podstawowych kluczy. 

• Urządzenia produkowane są w Japonii, posiadają 24- miesięcz-

ną gwarancję z opcją bezpłatnego przedłużenia do 36 miesię-

cy pod warunkiem wykonania przeglądu gwarancyjnego przed 

upływem 24 miesięcy w autoryzowanym serwisie.

Motopompy półszlamowe SUBARU
PTX 201ST i PTX 301ST 
Motopompy półszlamowe PTX 201ST i 301ST zaprojektowano dla 

średnio-ciężkich zastosowań gdzie zawarty w wodzie piasek lub ka-

mienie uniemożliwiają użycie standardowej pompy do wody lekko 

zabrudzonej.

Motopompy charakteryzują się trwałą i mocną konstrukcją. Me-

chaniczne uszczelnienie wykonane jest z węgliku krzemowego. Wir-

nik i wewnętrzna obudowa wykonana jest z utwardzonego żeliwa 

dla pracy w ciężkich warunkach. 

Obudowa modułu pompowego wykonana jest z aluminium. 

PTX 201ST i 301ST są pompami samozasysającymi to znaczy mają 

zdolność rozruchu bez konieczności zalania rurociągu ssawnego, 

wystarczy zalać moduł pompowy. 

Moc silników Subaru ustalono w oparciu o najnowszą normę

SAE J1349.

MOTOPOMPY I WENTYLATORY
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