
Специални помпи за флуиди 
 
Модел LP 1001 
Ръчна пневматична помпа от неръждаема стомана, за 200 литра варели: 

- Коефициент 1:1 
- Дебит 14 литра/мин. при 6 bar 
- Комплект с адаптер Ø27 mm и смукателна тръба с дължина 940 mm 

 
Модел LP 1003 
Ръчна пневматична помпа от неръждаема стомана за 200 литра варели: 

- Коефициент 3:1 
- Дебит 10 литра/мин. 
- Комплект с адаптер Ø27 mm и смукателна тръба с дължина 940 mm. 

Подходяща за разпределяне на флуиди във фиксирани инсталации. 
 
 
 

 
Модел LP 1002 
Пневматична помпа 1:1 от неръждаема стомана за монтаж на стена: като 
модел LP 1001, но за монтаж на стена – смукателна тръба 200 mm, резба 
3/4" BSP M. 
 
Модел LP 1004 
Пневматична помпа 3:1 от неръждаема стомана за монтаж на стена: като 
модел LP 1003, но за монтаж на стена – смукателна тръба 200 mm, резба 
3/4" BSP M. 
 
 

 
Модел LP 2001 
Ръчно сифонна помпа от полиетилен с висока плътност – 
подходяща за разпределяне и трансфер на почистващи 
препарати. Комплект с: 

- Смукателна тръба 100 cm 
- Гъвкав маркуч с накрайник 
- Винт за 200 литра варели 

 
 
Модел LP 2002 
Ръчна помпа от Rilsan 
Комплект с разпределителен накрайник и смукателна тръба 100 
mm – подходяща за трансфер на антифриз, течност за чистачки и 
почистващи препарати, за варели 200 литра. 
 
  



Модел LK 1001 
Трансферен комплект за антифриз, подходящ за 200 литра 
варели; включва: 
NP 1010 – Пневматична помпа 1:1 за монтаж на стена 
NV 9008 – Скоба за монтаж към стена, с винт Ø42 mm 
NV 9027 – Смукателен комплект за 200 литра варели 
X 0186 – Регулатор на налягането 1/4" 
 
Модел LK 1002 
Комплект за монтаж на стена, за трансфер на течност за 
чистачки, подходящ за 200 литра варели; включва: 
LV 1002 – Пневматична помпа 1:1 от неръждаема стомана 
NV 9011 – Скоба за стена с винт Ø27 mm 
LV 9002 – Смукателен комплект за 200 литра варели 
X 0186 – Регулатор на налягането 1/4" 


