
Motopompa
PTV406T

Motopompa
PTX301T

DANE TECHNICZNE
Typ pompy PTX 201T PTX 301T PTV 406T

Medium woda szlamowa woda szlamowa woda szlamowa

Wydajność 750 l/min 1300 l/min 2000 l/min

Maksymalna wysokość 
podnoszenia

27 m 28 m 23 m

Maksymalna wysokość ssania 8 m 8 m 8 m

Średnica króćcy 
przyłączeniowych

ssawny 2 cale
tłoczny 2 cale

ssawny 3 cale
tłoczny 3 cale

ssawny 4 cale
tłoczny 4 cale

Typ silnika EX17 EX27 EH36D

Moc silnika
4,2 kW (5,7 KM)

4000 obr/min
6,6 kW (9,0 KM)

4000 obr/min
8,5 kW (11,5 KM)

4000 obr/min

Pojemność zbiornika paliwa 3,6 l 3,6 l 7 l

Wymiary (dł x szer x wys) 570x436x397 mm 672x484x610 mm 730x485x635 mm

Masa 34,5 kg 48,5 kg 69,4 kg

Średnica zanieczyszczeń 20 mm 31 mm 31 mm

PTX 201T i PTX 301T
Motopompy szlamowe zostały specjalnie zaprojektowane do cięż-

kich zastosowań gdzie zawarty w wodzie piasek lub kamienie są du-

żej średnicy. 

Motopompy charakteryzują się trwałą i mocną konstrukcją. Me-

chaniczne uszczelnienie wykonane jest z węgliku krzemowego. Wir-

nik wykonany jest z żeliwa wysokochromowego, a wewnętrzna obu-

dowa z utwardzonego żeliwa z prowadnicą ze stali nierdzewnej dla 

większej żywotności. Obudowa modułu pompowego wykonana jest 

z aluminium. PTX 201T i 301T są pompami samozasysającymi, to 

znaczy mają zdolność rozruchu bez konieczności zalania rurociągu 

ssawnego, wystarczy zalać moduł pompowy. 

PTV 406T 
Najpotężniejsza motopompa szlamowa na rynku produkowana w ca-

łości w Japonii. PTV 406T to nowoczesna konstrukcja oparta o 4-su-

wowy silnik spalinowy chłodzony powietrzem z profesjonalnej serii EH. 

Wirnik i obudowa wirnika wykonane z żeliwa wysokochromowego. 

Niespotykana w tej klasie pomp szlamowych z silnikiem ben-

zynowym wydajność – 2000 l/min plasuje ten produkt na zdecydo-

wanym 1 miejscu wśród znanych ofert rynkowych. Istotną zaletą 

jest elastyczność silnika i duży zapas mocy, co powoduje, że nagłe 

zmienne obciążenia w tłoczeniu nie powodują tzw. „przyduszania“.

W zestawie znajduje się stalowy kosz ssawny, komplet kluczy, 

opaski samozaciskowe do węży oraz oryginalne nasady nakręcane 

do węży.

Motopompy szlamowe SUBARU

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

melioracyjnych, zamulonych zbiorników, kanałów, zbiorników 

wodnych naturalnych i sztucznych oraz wód płynących, wody

z wykopów o dużym zanieczyszczeniu, napełnianie zbiorników 

samochodów gaśniczych, itp. 

• Ogólnie motopompy szlamowe Subaru przeznaczone są do najcięż-

szych zadań związanych z przepompowywaniem wody i jej nieagre-

sywnych i/lub brudnych roztworów. Modele PTX 301T i PTV 406T 

skutecznie radzą sobie z zanieczyszczeniami o średnicy 31 mm !

• Posiadają najłatwiejszy na rynku system demontażu pokrywy 

wirnika dla oczyszczenia wnętrza – nie wymaga kluczy ani de-

montowania innych elementów składowych pompy. 

• Ogólnie pompy Subaru charakteryzuje dobry stosunek wagi do 

wydajności. Model PTV 406T to najwydajniejsza benzynowa 

pompa szlamowa na rynku. Jej wydajność w swojej klasie jest na-

wet ponad 20% wyższa od innych pomp szlamowych.

• Silniki EX motopomp Subaru spełniają wszelkie normy ekologicz-

ne w zakresie emisji spalin, dlatego produkty te posiadają normę 

ochrony środowiska ISO 14001. Technologia łańcucha rozrządu za-

pożyczona z samochodów sportowych Subaru zmniejsza zużycie 

części silnikowych, obniża hałas o 2 dBA w stosunku do innych silni-

ków tej samej klasy, oraz wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa.

• Każda pompa wyposażona jest fabrycznie w oryginalne króćce 

przyłączeniowe, metalowy kosz ssawny oraz opaski zaciskowe do 

węży. W zestawie dodatkowo komplet podstawowych kluczy.

• Urządzenia produkowane są w Japonii, posiadają 24-miesięczną 

gwarancję z opcją bezpłatnego przedłużenia do 36 miesięcy pod 

warunkiem wykonania przeglądu gwarancyjnego przed upływem 

24 miesięcy w autoryzowanym serwisie.

Moc silników Subaru ustalono w oparciu o najnowszą normę

SAE J1349. 
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