
 

                  

Agregat pompowy  
 Victor Pumps S150 

Motopompa przewoźna do wody zanieczyszczonej   P-45/1 
Wydajność do 4645 l/min (278 m3/godz.), podnoszenie do 34 m 

 

 Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 2958/2017  
 

 
Agregat pompowy z silnikiem spalinowym oparty o samozasysającą pompę odśrodkową  

przeznaczony do pompowania zróżnicowanych mediów 

  Zastosowania 

 Odwodnienia powierzchniowe 

 Usuwanie skutków powodzi i podtopień, akcje ratownicze, odwadnianie 
terenów zalanych 

 Wyposażenie jednostek Straży Pożarnej 

 Pompowanie wody czystej, brudnej, szlamu  i ścieków, budownictwo 

  Atuty 

 Kompaktowa mobilna konstrukcja, łatwy transport, manewrowanie 

 Silnik diesla, renomowanej niemieckiej marki Hatz 

 Bardzo proste użytkowanie, samozasysanie nie wymaga pompy 
próżniowej, obniżone ryzyko awarii, bezobsługowa praca 

Model S150 kompletowany jest z wyposażeniem i przyłączami ukierunkowanym 
na zastosowanie przez jednostki straży pożarnej, odpowiednio do 
Rozporządzenia MSWiA w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia.   

Oprócz standardu, dostępny jest szereg opcji  - np.  sprzęg przyczepy o 
regulowanej wysokości, pojemniki do transportu dodatkowych węży tłocznych, 
pływaki, linki, podpory powiększone i rozkręcane, dodatkowe przegrody, napisy na 
plandekach, dwuosiowe podwozie, światło ostrzegawcze, mostki przejazdowe itp.  

  Możliwe wykonania 

 wersje przewoźne na przyczepie 

homologowanej (z plandeką, lub 

kompaktowa otwarta) 

 wersje na ramie  

 wersja na kołach „budowlanych” 

 

 
 



 

  

Agregat pompowy Victor Pumps S150 
Motopompa przewoźna do wody zanieczyszczonej   P-45/1 

 

 

 
3 nasady ssawne Storz 110mm  
i 2 nasady tłoczne Storz 110mm 

 
Skrzynka narzędziowa, pokrywa 

i rozłącznik akumulatora  

 
Silnik diesla  z panelem 

sterowana, oświetlenie robocze 

 
W kompletacji linia ssawna i tłoczna 

(ze świadectwami CNBOP) 

 
 Aranżacja do transportu węży 

ssawnych 

 
Przyrządy pomiarowe i wygodny 
króciec zalewowy (nasada 75) 

 Zawór do spustu wody oraz 
duża komora rewizyjna  

Przedstawiciel marki Victor Pumps, kompletacja, wsparcie techniczne i handlowe  

P.P.H.U. KLAUDIA sp. z o.o. 
43-450 Ustroń, ul. J.Kreta 24     tel. 33 854 74 36 tel./fax: 33 854 28 40  
www.klaudia.eu        pompystrazackie.pl     klaudia@klaudia.eu     

  Standardowe cechy  
  i wyposażenie 

 Pompa samozasysająca 
 Przyłącza ssawne i tłoczne w standardzie Storz 
110mm  
 Króciec zalewowy z nasadą Storz75 
 Zawór zwrotny na wejściu  
(brak konieczności zaworu na koszu ssawnym) 
 Wakuometr + manometr 
 Licznik godzin pracy 
 Wskaźnik poziomu paliwa +  wskaźnik rezerwy 
 Montaż pompy z silnikiem na blokach tłumiących 
drgania 
 Skrzynka narzędziowa 
 Komora rewizyjna z nakrętkami oczkowymi 
pozwalająca na dostęp do czyszczenia wnętrza 
pompy 
 Moduł smarowania uszczelnienia 
 Oświetlenie stanowiska pracy 12V 
 Przełącznik rozłączenia akumulatora 
 Akumulator osłonięty pokrywą 
 Korek zbiornika paliwa z kluczykiem 
 Zaślepki do nasad Storz 110 
 Aranżacja do transportu węży ssawnych i 
tłocznych 
 4 wysuwane podpory stabilizujące,koło 
manewrowe, hamulec ręczny 

  Materiały 

Obudowa pompy i płyty ścierne:żeliwo szare GG25 
Wirnik: żeliwo sferoidalne GGG40 
Wał: stal nierdzewna Aisi 240 
Uszczelnienie mechaniczne: węglik krzemu-
ceramika-NBR 

 

 

  Parametry techniczne 

 Wydajność (wg testów w laboratorium CNBOP):  
- maksymalna do  4645  l./min (278 m3/godz.) przy 0.8 bar,   nominalna 
4534  l./min (272m3/godz.) przy 1 bar. przy ssaniu -1,5mt. 
 Wysokość podnoszenia: do  34.4 m. (3.44 bar) 
 Ssanie: 3x złącze strażackie Storz  110mm  
 Tłoczne: 2x złącze strażackie Storz 110mm 
 Wolny przelot wirnika/przelot zanieczyszczeń: 50x75mm 
 Typ wirnika: półotwarty , 3-łopatkowy 
 Maksymalne podciśnienie ssania: -0.8bar (8m) 
 Gęstość cieczy: do 1100 kg/m3 
 Wymiary ładunkowe standardowej przyczepy:  270x150xh140cm, 
gabaryty całkowite (z dyszlem stałym, koła z boku): 410 x 204 x h190cm. 
Dostępne niestandardowe ara nżacje i wersje przyczep (np. dwuosiowa, 
dyszel regulowany, nietypowe gabaryty) 
 Zbiornik paliwa: 75 lt. 
 Silnik: diesel, Hatz 2M41,  
2 cylindry, 1.716 cm3, moc robocza 22kW (29KM), rozruch elektryczny, 
możliwość płynnej regulacji obrotów, cisnienia i przepływu. Spalanie 2-6 l/godz. 

Dystrybutor: 
BBF Complex Wojciech Dutka 
ul. Pieczarkowa 17, 43-382 Bielsko-Biała 
tel. 882 188 013 
e-mail: dutkawojciech@gmail.com 


