
Products you can rely on

Traktorová čerpadla

Maximální spolehlivost

Vysoká univerzálnost použití

Působivé výkony

T - TK - MB
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Technické údaje

ø sacího 
potrubí

Průtok
max. 

[m3/h]

Výtlak 
max. 

[m]

Výkon
max. 

[HP]

T DN65 ÷ DN125 330 135 120

TK DN50 ÷ DN100 210 170 105

MB DN200 ÷ DN250 1000 25 55

General data

Nominal ø  
suction port

Capacity 
max. 

[m3/h]

Head 
max. 

[m]

Power 
max. 

[HP]

T DN65 ÷ DN125 330 135 120

TK DN50 ÷ DN100 210 170 105

MB DN200 ÷ DN250 1000 25 55

V nabídce varianta s mechanickou i měkkou ucpávkou.

Maximální spolehlivost

■ Robustní konstrukce a materiály vysoké kvality zajišťují dlouhou 

životnost a maximální provozní spolehlivost. 

Testovaná cirkulace vodního chlazení převodovky zajišťuje

bezpečný provoz v průběhu nepřetržitého provozu.

Vysoká univerzálnost použití

■ Namontované na vozíku nebo na tříbodovém závěsu jsou nejvíce

univerzální a vhodná řešení pro každou potřebu v zemědělství 

nebo nouzovém zásobování vodou.

Působivé výkony

■ Verze MB  je schopna zajistit takový rozsah výkonů, aby byly 

dosaženy všechny potřeby závlahových systémů, civilních a  

průmyslových.aplikací. .

Maximum reliability

■ The sturdy and robust construction and the high quality materials 

ensure long life functioning and maximum operational reliability. A 

tested water circulation cooling device of the overgear guarantees 

safety functioning in continous working periods.  

High application versatility

■ Mounted on a trolley or on a three-point linkage these are the most 

versatile and suitable solution for every need in agricultural irrigation 

or emergency water supply.

Impressive flows

■ The MB version is able to ensure impressive flows in order to meet 

every need in irrigation systems, civil applications and industrial 

structures.

Typické použití
■ Chov dobytka

■ Plnění nádrží a rezervoárů

■ Závlahové systémy

■ Kropící systémy

■ Přečerpávání

Typical applications
■ Livestock systems

■ Filling tanks and reservoirs

■ Irrigation systems

■ Spraying systems

■ Liquid transfer
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