
PUMPED UP AND READY TO FLOW

GEHO ZD900 Compact (silent) DIESEL Hatz 1D81Z

ALGEMENE INFORMATIE

ID 23P00053/54

Merk GEHO

Type Hatz 1D81Z

Bouwjaar 2023

Opbouw Waterpompen

Brandstof Diesel

Ledig gewicht 1.600 kg

Lengte 210 cm

Breedte 970 cm

Hoogte 1.495 cm

TECHNISCHE INFORMATIE

• 4'' (4 inch) aansluitdelen , Perrot/Cardan/Type C • Direct

inzetbaar • Droog zelfaanzuigend • leverbaar met iedere

wenselijke snelkoppeling. • NIEUW en ONGEBRUIKT! •

Onbeperkt drooglopen • op voorraad! • PUMPED UP AND

READY TO FLOW! • Reserve onderdelen beschikbaar ,

doorgaans op voorraad • Stapelframe • SUPER sillent

omkasting (SUPER stil) • Uitsluitend geschikt voor

bronbemaling en of drainage • zand/stenenvanger

BESCHRIJVING
Schade: schadevrij

Geho ZD 900 in geluidsgedempte omkasting met Hatz
1D81Z diesel motor. De ZD900 zuigerpomp is ontworpen
voor verticale en horizontale bemaling. Deze
verdringerpompen zijn zelf aanzuigend en uitermate geschikt
voor het verpompen van een mix van water en lucht zonder
enige restricties. Bovendien kunnen deze pompen zorgeloos
droogdraaien , zonder schade of slijtage te veroorzaken aan
onderdelen. Eventueel te leveren in ieder wenselijke
koppeling/aansluiting MAX 95m/h MAX : 20 MWK Meerdere
stuks op voorraad bel of mail ons gerust wij helpen u graag.
Aanvullende informatie: KENMERKEN - Heel stil
geluidsniveau - 47 dB(A) op 10 meter - Dieselmotor 1D81Z -
Makkelijke toegang tot motor en pomp - Stapelbaar dankzij
stevige geïntegreerde stapelhoeken - met heftruckkokers
voor makkelijk transport VOORDELEN - Klein en licht, groot
in capaciteit, efficiëntie en levensduur - Erg stil, 47 dB(A) op
10m. - Alle panelen/deuren zijn van verzinkte plaat. - Kopse
kanten, middendeel en onderbak thermisch verzinkt. Om
beschadiging te voorkomen, liggen de panelen/deuren
verdiept. - Thermisch verzinkte lekbak. - Pompset stapelbaar
tot maximaal drie hoog. - Op de laadbak van een vrachtauto
passen perfect twee Compacts naast en op elkaar. -



Heftruckbalken en pockets voor het veilig verplaatsen van de
pompset.

Doorvoer capaciteit: 95 m3/h
Merk motor: Hatz
Max. opvoerhoogte: 20 MWK
Gewicht: 1600 kg
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