PUMPED UP AND READY TO FLOW

Impulse SIP 150-6
ALGEMENE INFORMATIE
ID

2P00155

Merk

Impulse

Bouwjaar

2022

Opbouw

Waterpompen

Brandstof

Diesel

Ledig gewicht

1.555 kg

Vermogen in kW

19

Vermogen in pk

26

Lengte

233 cm

Breedte

104 cm

Hoogte

150 cm

TECHNISCHE INFORMATIE

BESCHRIJVING

• Direct inzetbaar • Geschikt voor het verpompen van

Nieuwe generatie Impulse SIP 150-6 vuil waterpomp. Deze
nieuwe Impulse vuilwaterpomp is voorzien van een
betrouwbare Stage 5 Hatz diesel motor.
De Hatz krachtbron voldoet volledig aan de nu geldende
emissie eisen.
Ingebouwd in een super geluid gedempte omkasting. De
pomp is voorzien van de nieuwste ecomizer-pro besturings
unit.
De ECOMIZER-PRO is een uitstoot reducerende en
brandstof besparende pomp/motor
besturing welke het toerental van de dieselmotor automatisch
aanpast naar gelang de
hoeveelheid aanbod van het te verpompen medium.
Het biedt de mobiliteit van een diesel aangedreven pompset
echter geeft de flexibiliteit van
een volledig frequentiegeregelde elektrische set.
Pompsets die aangestuurd worden door middel van
ECOMIZER-PRO leiden tot een
aanzienlijke uitstoot vermindering en brandstof besparing
welke kan oplopen tot 55% in
vergelijking tot gelijkwaardig materieel zonder deze
besturingstechniek.
Tevens genereert de ECOMIZER-PRO geheel automatisch
een uitgebreid logboek met data

oppervlaktewater /bouwplaats water • leverbaar met iedere
wenselijke snelkoppeling. • NIEUW en ONGEBRUIKT! •
Ondersteund door van vacuüm pomp • op voorraad! •
PUMPED UP AND READY TO FLOW! • Reserve
onderdelen beschikbaar , doorgaans op voorraad •
Schroef(kanaal) pompwaaier • SUPER sillent omkasting
(SUPER stil) • Vlotterschakeling (start/stop systeem) • Zelf
aanzuigend ( droog , vacuüm ondersteund)

over het gebruik van de pomp zoals draaiuren, draai dagen,
uren tot volgende
onderhoudsbeurt en waarschuwingen of alarmeringen bij het
overschrijden van (instelbare)
limieten.
De vacuümpomp van dit pomp set loopt niet altijd mee hij
wordt volledig aangestuurd door de ecomizer-pro besturing.
Hij draait alleen als het nodig is.
Max. opbrengst : 388 m3/h
Max. opvoerhoogte : 32 MWK
Max. Vuildoorlaat : 90 mm
Doorvoer capaciteit: 388 m3/h
Max. vuildoorlaat: 90 mm
Merk motor: Hatz
Max. opvoerhoogte: 32 MWK
Toerental: 1800 rpm
Gewicht: 1555 kg
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