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 .íoblast chýzatopen
 íněodnvod odu,v íodpadn ínvdomo erpalač aby

 tak, enažrvna jsou erpadlaČ istot.čne obsahem s ůkal
 ínáerpč nkyípodm énčroán pro emčdrti áenvybav

 ATKAIURF erpadelč chýponorn chvýlitino 
  erpat.čyv a rozdrtit erpadloč toto eáždok evš

 co ideov na atívpod se  odu.v íodpadn
 nouětšičzne ěsiln pro nekípodm chšíjěnčroánejn
 chět do emčdrti s erpadloč vékalo éinnúč 

 

S

trhu.  šemna
 na erpadlač šíjěbenínejobl mezi řípat erpadloč drtiče šroubovitého

 muésyst ímucífunguj eřdob elmiv a konstrukci írobustn vés kyíD
 .škozenípo muéchemick a muémechanick proti ostodoln erpadluč

 šťujezaji konstrukce váitinoL erpadlo.č ypnev motoruochrany 
 čínebezpe ěpadříp V  kabelu.na vanéinstalo íenížetřp proti ochranou

enavybav   erpadlač jsou ozvpro výmoébezprobl zajistit lemíc 

ČERPADLATEST :  https://youtu.be/25uq0YBIw78

FURIA 2200

éPonorn

.  kabelu. na  anouvnamonto
 íenížetřp proti ochranou envybav je ňevroáz a konvý

 ššíyv umožňuje ýkter 2200W, ža konvý ám erpadlač otorM oceli.
vénerezo   z erpadlač lesoět ám 2200 Fury .URIATKAF adyř erpadlač

 jako konstrukce épodobn je ékter ,emčdrti s erpadloč 

ŽITíPOU :

ínáerpČ

 ch.ístanic chíerpacč v  žítpoumohou se erpadlaČ
. íoblast chýenvzapla ínváoňodvod ,ůkírybn nebo jezer z odyv

 ínáerpč ch,ípodnic a cnostechádom v ůseptik ze íliáfek 

 připojení .érychl
nebo

 pro rychlospojku vatinstalo
 lze  hadici ícětšypouv ipojitřp uježňumo pojkaříp

  váhadico" 2  oz.vpro ýautomatickuježňumo  kváPlo  
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Vydatnost Výtlak/

 30m3/h2515105 20

(m)
   VýtlakázevN

FURIATKA
550

FURIATKA
750

FURIATKA
1100

FURIATKA
1500

FURIA
2200

Vydatnost 
(l/min)

říkon      P  motoru 
(W) (V)

Proud 
      (A) ( oulc )

Rozměry 
(cm [Śr/Wys]) (kg)

Napětí řipojeníP Váha

12 250 550 230 3.8 2 24/46 19

12 300 750 230 6 2 26/47 19.6

15 300 1100 230 6.9 2 26/47 22.9

18 300 1500 230 9.4 2 27/48 23.1

15 400 2200 230 15.5 2 30/55 24.2

fot. FURIATKA 1500 

fot. FURIA 2200

foto  drtiče 

FURIATKA

PARAMETRY

alováK  čerpadla 
                                          do  drtičem s septiků 

lavníH  rysy: 


