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CECHY SZCZEGÓLNE

� pompy ogrodowe samozasysające JE –

uszczelnienie mechaniczne wału, uchwyt

przenośny, cicha praca

� pompy zatapialne do wody zanieczysz-

czonej BEST – podwójne uszczelnienie śli-

zgowe wału z komorą olejową, praca cią-

gła przy częściowym zanurzeniu, automa-

tyczna praca z wyłącznikiem pływako-

wym

� pompy zatapialne do ścieków RIGHT, DW,

DML – podwójne uszczelnienie ślizgowe

wału z komorą olejową, wirnik VORTEX

lub jednokanałowy, automatyczna praca

z wyłącznikiem pływakowym

� pompy głębinowe do wody czystej

IDROGO – automatyczna praca z wyłącz-

nikiem pływakowym, zastosowanie

w studniach cembrowych oraz otwartych

zbiornikach

� pompy odśrodkowe CD, 3M/3S, MD,

DWO – uszczelnienie ślizgowe (różne wy-

konania materiałowe)

� zestawy hydroforowe – możliwość mon-

tażu pomp pionowych lub poziomych,

z falownikiem lub bez.

MAKS.
WYSOKOŚĆ 

TYP
RODZAJ TEMP. WYDAJNOŚĆ

PODNOSZENIA
MOC ZASILANIE MATERIAŁ

CZYNNIKA CZYNNIKA [m3/h] [kW] [V]

[°C]
[m]

Pompy 
stal nierdzewna,

ogrodowe czysta woda +45 do 4,5 do 59 0,6-1,1 230

samozasysające JE
noryl

woda zanieczyszczona,
Pompy zatapialne do

zanieczyszczenia
wody zanieczyszczonej

do 18 mm
+50 do 24 do 20 1,5 stal nierdzewna

BEST

ścieki i osady,

Pompy zatapialne zanieczyszczenia 0-18 (RIGHT), do 10,5 (RIGHT) do 0,75 (RIGHT)
stal nierdzewna

do ścieków RIGHT, do 35 mm (RIGHT), +50 0-52 (DW), do 22 (DW), do 2,2 (DW),
(RIGHT, DW), żeliwo (DML)

DW, DML do 50 mm (DW), 0-240 (DML) do 25 (DML) do 15 (DML)

do 76 mm (DML) 

Pompy głębinowe

do wody czystej czysta woda +40 0-7,2 do 83 do 1,5 stal nierdzewna, noryl

IDROGO

230, 400 korpus i wał - stal nierdzewna,

Pompy głębinowe 0-20 (WINNER), do 240 (WINNER), wirnik - noryl 

WINNER 4”, czysta woda +40 (WINNER) 0-18 (4BHS), do 260 (4BHS), 0,25-15 (WINNER, SF6); korpus,

4BHS, SF6” +30 (4BHS, SF6) 0-60 (SF6) do 370 (SF6) wał i wirnik - stal

nierdzewna (4BHS)

woda zanieczyszczona, 0-15 (CD), do 72 (CD), do 3,7 (CD), 
żeliwo (MD),

Pompy odśrodkowe CD, wielkość zanieczyszczeń
+110

0-135 (3M/3S), do 70 (3M/3S), do 22 (3M/3S),
stal nierdzewna 

3M/3S MD, DWO do 19 mm (DWO), 0-110 (MD), do 60 (MD) do 22 (MD),
(pozostałe)

czysta woda (pozostałe) 0-65 (DWO) do 19 (DWO) do 3 (DWO)

Pompy 
czysta woda +120 do 75 do 250 do 15

stal nierdzewna
wielostopniowe EVM

Zestawy hydroforowe czysta woda +45 do 360 do 146 do 6x15 400

Pompy firmy Ebara, przeznaczone do domowych i przemysłowych instalacji wodnych, 

a także do wypompowywania brudnej wody oraz ścieków bytowych

Pompy do domu i ogrodu

EBARA POMPY POLSKA Sp. z o.o.

ul. Mińska 63, 03-828 Warszawa

tel./faks 022 330 81 18

www.ebara.com.pl

e-mail: ebara@poczta.onet.pl
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