
TYP POMPY NIAGARA1
Wydajność przy ciśnieniu 0,2 MPa 400 l/min

Wydajność maksymalna 1200 l/min

Ciśnienie maksymalne 0,3 MPa

Wymiary (dl x szer x wys) 770x630x430 mm

Waga całkowita motopompy 28 kg

Typ silnika GXV 160 K1

Moc nominalna silnika 4,3 KM

Pojemność zbiornika paliwa 1,4 l

Olej silnikowy MOBIL SUPER 15W40

Godzinowe zużycie paliwa 1,0 l/h

Wlot ssawny o średnicy 66 mm

Wylot tłoczny o średnicy 
3” zakończony nasadą tłoczną T75

wg PN-91/M.-51038

Motopompa szlamowa Benza FLEXIBLE
Benza FLEXIBLE to absolutna nowość na rynku. To zupełnie inna mo-

topompa niż znane dotychczas urządzenia.

Nie wymaga węża ssawnego, gdyż napęd stanowi 5-metrowy 

wałek giętki prowadzony prosto z silnika. Na jego końcu znajduje 

się moduł ssawny zawierający wirnik pompowy. Na module zamon-

towana jest nasada strażacka Storz 75 do której przyłącza się wąż 

tłoczny. Gwarantuje to 100% szczelność i dużą wydajność. Rozwią-

zanie to nie wymaga oczekiwania na zassanie wody, gdyż pompo-

wanie rozpoczyna się natychmiast w chwili uruchomienia silnika.

Konstrukcja minimalizuje awarie – klasyczna motopompa wy-

maga odpowiedniego węża ssawnego, smoka, linek, kosza do smo-

ka. Awaria czy uszkodzenie niektórych z tych elementów, uszkodze-

nia nawet uszczelki na wężu ssawnym spowoduje niemożność pracy 

lub słabą jej jakość, np. zasysanie powietrza.

W Benza Flexible wszystko jest jedną całością, wykonaną nawet 

solidniej niż to jest wymagane. Wystarczy tylko podłączyć wąż tłocz-

ny i uruchomić silnik by natychmiast rozpocząć pompowanie!

Pompa napędzana małym silnikiem Subaru EX-13 osiąga ogrom-

ną wydajność 1300 l/min, porównywalną tylko do najlepszych pomp 

szlamowych 3-calowych. Zastosowano mniejszy silnik, niż potrzeba 

w klasycznych pompach. A to wpływa na zmniejszenie wagi pompy, 

zmniejszenie zużycia paliwa

Produkt dedykowany dla wodociągów, przemysłu oraz straży 

pożarnych.

Użytkownicy stosujący to rozwiązanie nie chcą wracać do trady-

cyjnych pomp szlamowych. Przekonaj się sam!

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:
Silnik napędowy: górnozaworowy SUBARU ROBIN EX17

Moc silnika: 6 KM

Pojemność skokowa: 169 cm3

Rozruch: ręczny 

Zużycie paliwa: 1,7 l/h

Pojemność zbiornika: 3,6 l

Wydajność pompy: 1300 l/min

Wysokość podnoszenia: 18m

Średnica króćca wyjściowego: 3” (Storz 75)

Max. średnica zanieczyszczeń: 20 mm

Długość wafka giętkiego: 5 m

Masa: 35 kg

Wymiary (DxSxW): 480x360x480 mm

Pompy te pozwalają na odprowadzenie wody z zalanych terenów. 

Wystarczy położyć pompę na powierzchni wody i uruchomić. Naj-

częściej jest stosowana przez jednostki Straży Pożarnej, różnego 

rodzaju służby ratownicze, rolnictwo, obronę cywilną i służby ko-

munalne. 

We wszystkich motopompach pompowana woda chłodzi jed-

nocześnie uszczelkę pod wirnikiem. Pompy NIAGARA mogą pra-

cować nawet po odprowadzeniu całej wody. Pływak pompy wy-

pełniony jest specjalną pianką w razie uszkodzenia jego obudowy 

motopompa dalej utrzymuje się na powierzchni i może normalnie 

pracować. Dzięki tym zaletom pompy te stały się najpopularniej-

szym urządzeniem tego typu na rynku.

Motopompa pływająca NIAGARA 1

ZASTOSOWANIA:
• napełnianie zbiorników pojazdów pożarniczych bez potrzeby 

budowania stanowiska wodnego

• wypompowywanie wody (nawet o dużym stopniu zanieczysz-

czenia) z zalanych terenów, obiektów mieszkalnych i przemysło-

wych podczas powodzi i awarii sieci wodnych

• przepompowywanie ścieków o odczynie zasadowym lub kwaśnym

• awaryjne nawadnianie lub osuszanie terenów rolniczych

• dotlenianie stawów rybnych i inne
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