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Samonasávací čerpadlo s madlem           Jet GXC 
Typ Číslo Příkon P1[W] Qmax [m

3/h] Hmax [m] Kč bez DPH 
Jet GXC 800 101195260 800 3.6 40 3 441 
Jet GXC 1100 101192550 1100 4.2 45 4 754 

Výkonné snadno přenosné čerpadlo pro postřik, zavlažování, zásobování vodou v domácnostech i na 
zahradách. Čerpání vody ze studní a vodních nádrží, zvyšování tlaku ze sítě. Nepřetržitý provoz. Vhodné 
do kompletu s průtokovým spínačem FLUPRESS snadnou a rychlou montáží a jednoduchým ovládáním. 
Bezúdržbový provoz. Výborné v poměru cena/výkon. 

Samonasávací čerpadlo            Jet PGC 
Typ Číslo Příkon P1[W] Qmax [m

3/h] Hmax [m] Kč bez DPH 
Jet PGC 800 101155230 800 3.6 40 2 771 
Jet PGC 1100 101161230 1100 4.2 48 3 937 

Výkonné přenosné čerpadlo pro postřik, zavlažování, zásobování vodou v domácnostech i na zahradách. 
Čerpání vody ze studní a vodních nádrží, zvyšování tlaku ze sítě. Nepřetržitý provoz. Vhodné do kompletu 
s průtokovým spínačem FLOUPRESS snadnou a rychlou montáží a jednoduchým ovládáním. Bezúdržbový 
provoz. Výborné v poměru cena/výkon. 

Periferální čerpadlo potravinářské           TB 
Typ Číslo Příkon P1[W] Qmax [m

3/h] Hmax [m] Kč bez DPH 
TB 20 101221250 500 1,5 14 3 791 
TB 25 101221260 1100 3,0 19 5 541 

Nerezové periferální čerpadlo s bronzovým hvězdicovým oběžným kolem k čerpání čisté vody, vína, octa, 
šťáv a džusů a jiných neagresivních kapalin bez písku nebo jiných pevných nečistot. Nepřetržitý provoz. 
Elektromotor s přepínačem směru otáčení čerpadla. Obousměrná rotace umožňuje, že sací strana může být 
použit pro výtlak a výtlačná strana pro sání a obráceně. Transport usnadňuje masívní madlo. 

• napájecí napětí 230 V, 50 Hz, IP 44
• teplota vody max. 35°C
• celková sací výška max. 8 m 
• připojení 1“/1“
• kabel 1 m s vidlicí do zásuvky
• mechanická ucpávka keramika/grafit
• těleso a příruba čerpadla nerez
• nosič motoru hliník
• oběžné kolo a difuzor – spec. tvrzená

hmota (větší typ oběžné kolo - nerez) 

• napájecí napětí 230 V, 50 Hz, IP 44
• teplota vody max. 35°C
• celková sací výška max. 8 m 
• připojení 1“/1“
• kabel 1 m s vidlicí do zásuvky
• mechanická ucpávka keramika/grafit
• těleso a příruba čerpadla litina 
• nosič motoru litina 
• oběžné kolo a difuzor – spec.  tvrzená

hmota (větší typ oběžné kolo - nerez) 

• napájecí napětí 230 V, 50 Hz, IP 44
• teplota vody max. 35°C
• celková sací výška max. 8 m 
• připojení hadicový nátrubek Ø 20 

a Ø 25 mm
• kabel 1 m s vidlicí do zásuvky
• dvojitá mechanická ucpávka
• těleso čerpadla nerez
• oběžné hvězdicové kolo bronz
• vypínač a přepínač směru otáčení I-0-II 

EUR 
127,44
176,07 

EUR 
102,63
145,81

EUR 
140,41
205,22

Ponorné čerpadlo vícestupňové 4“ do vrtu    SCM 100 Direct 
Typ Číslo Příkon P1[W] Qmax [m

3/h] Hmax [m] Kč bez DPH 
SCM 100 Direct 102330310 1000 5,1 50 7 583 

Ponorné monoblokové čerpadlo na čistou vodu. Instalace jen ve vertikální poloze. Jako stabilní zdroj pro zásobování 
jednogeneračních domků s přiměřenou zálivkou. Nepřetržitý provoz. Vhodné do kompletu s průtokovým spínačem 
FLUPRESS a jednoduchým ovládáním nebo v sestavě s tlakovým spínačem a membránovou tlakovou nádobou. Součástí 
dodávky je i podstavec Ø 125 mm pro usazení na dno. Výborné v poměru  cena/výkon. 

Ponorné čerpadlo vícestupňové 4“ do vrtu  SCM 100 – 10 
Typ Číslo Příkon P1[W] Qmax [m

3/h] Hmax [m] Kč bez DPH 
SCM 100 - 10 101665250 1300 7,2 60 10 499 

Ponorné čerpadlo na čistou i mírně znečištěnou drenážní vodu. Instalace jen vertikálně. Vhodné do kompletu 
s průtokovým spínačem FLUPRESS a jednoduchým ovládáním nebo v sestavě s tlakovým spínačem a membránovou 
tlakovou nádobou. Výborné v poměru cena/výkon. Nepřetržitý provoz. Stabilní zdroj vody o relativně vysokém tlaku a 
množství - vhodné zejména pro náročnější potřeby – vč. postřiku a zavlažování spolu se zásobováním vícegeneračních 
domů. 

• napájecí napětí 230 V, 50 Hz, IP 68, tř. izolace F
• teplota vody max. 35°C
• hloubka ponoru max. 20 m 
• připojení 11/4“
• kabel s vidlicí do zásuvky a závěsné lano 20 m
• četnost sepnutí max. 20/hod
• obsah písku max. 50 g/m3

• vnější Ø 98 mm do vrtů Ø 120 (min.100)
až 150 mm

• mechanická ucpávka
• těleso a příruba čerpadla nerez
• 1 oběžné kolo a difuzor – spec. tvrzená hmota

• napájecí napětí 230 V, 50 Hz, IP 68, tř. izolace F
• teplota vody max. 35°C
• hloubka ponoru max. 20 m 
• připojení 11/4“
• kabel ke spínací skříni (vypínač, reset, 

nadproudová ochrana) 20 m
• kabel s vidlicí do zásuvky 1,5 m
• četnost sepnutí max. 20/hod
• obsah písku max. 50 g/m3

• vnější Ø 98 mm do vrtů Ø 120 (min.100)
až 150 mm

• mechanická ucpávka
• těleso a příruba čerpadla nerez
• 9 oběžných kol a difuzor – spec. tvrzená hmota

Ponorné čerpadlo periferální 4“  SVM 90 
Typ Číslo Příkon P1[W] Qmax [m

3/h] Hmax [m] Kč bez DPH 
SVM 90 101440450 900 1,9 45 5 651 

Monoblokové čerpadlo s jedním turbinovým kolem patentované konstrukce. Filtr na sání a antiblokační disk. Nutný stálý 
ponor k chlazení motoru. Vertikální i horizontální instalace. Nejen do vrtů ale i studní a nádrží. Jako stabilní zdroj bez 
většího nároku na zalévání a postřik s průtokovým spínačem FLUPRESS a jednoduchým ovládáním nebo v sestavě 
s tlakovým spínačem a membránovou tlakovou nádobou. Výborné v poměru cena/výkon. 

• napájecí napětí 230 V, 50 Hz, IP 68, tř. izolace F
• teplota vody max. 35°C
• hloubka ponoru max. 15 m 
• připojení 1“
• kabel ke spínací skříni (vypínač, reset, 

nadproud.ochrana) 15 m
• kabel s vidlicí do zásuvky 1,5 m
• četnost sepnutí max. 30/hod
• obsah písku max. 30 g/m3

• vnější Ø 98 mm do vrtů Ø 120 (min.100)
až 150 mm

• mechanická ucpávka
• těleso a příruba čerpadla nerez
• 1 oběžné turbinové kolo a antiblok. disk - mosaz

EUR 
280,85

EUR 
388,85

EUR 
209,30
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Samonasávací čerpadlo s madlem           Jet GXC 
Typ Číslo Příkon P1[W] Qmax [m

3/h] Hmax [m] Kč bez DPH 
Jet GXC 800 101195260 800 3.6 40 3 441 
Jet GXC 1100 101192550 1100 4.2 45 4 754 

Výkonné snadno přenosné čerpadlo pro postřik, zavlažování, zásobování vodou v domácnostech i na 
zahradách. Čerpání vody ze studní a vodních nádrží, zvyšování tlaku ze sítě. Nepřetržitý provoz. Vhodné 
do kompletu s průtokovým spínačem FLUPRESS snadnou a rychlou montáží a jednoduchým ovládáním. 
Bezúdržbový provoz. Výborné v poměru cena/výkon. 

Samonasávací čerpadlo            Jet PGC 
Typ Číslo Příkon P1[W] Qmax [m

3/h] Hmax [m] Kč bez DPH 
Jet PGC 800 101155230 800 3.6 40 2 771 
Jet PGC 1100 101161230 1100 4.2 48 3 937 

Výkonné přenosné čerpadlo pro postřik, zavlažování, zásobování vodou v domácnostech i na zahradách. 
Čerpání vody ze studní a vodních nádrží, zvyšování tlaku ze sítě. Nepřetržitý provoz. Vhodné do kompletu 
s průtokovým spínačem FLOUPRESS snadnou a rychlou montáží a jednoduchým ovládáním. Bezúdržbový 
provoz. Výborné v poměru cena/výkon. 

Periferální čerpadlo potravinářské           TB 
Typ Číslo Příkon P1[W] Qmax [m

3/h] Hmax [m] Kč bez DPH 
TB 20 101221250 500 1,5 14 3 791 
TB 25 101221260 1100 3,0 19 5 541 

Nerezové periferální čerpadlo s bronzovým hvězdicovým oběžným kolem k čerpání čisté vody, vína, octa, 
šťáv a džusů a jiných neagresivních kapalin bez písku nebo jiných pevných nečistot. Nepřetržitý provoz. 
Elektromotor s přepínačem směru otáčení čerpadla. Obousměrná rotace umožňuje, že sací strana může být 
použit pro výtlak a výtlačná strana pro sání a obráceně. Transport usnadňuje masívní madlo. 

• napájecí napětí 230 V, 50 Hz, IP 44
• teplota vody max. 35°C
• celková sací výška max. 8 m 
• připojení 1“/1“
• kabel 1 m s vidlicí do zásuvky
• mechanická ucpávka keramika/grafit
• těleso a příruba čerpadla nerez
• nosič motoru hliník
• oběžné kolo a difuzor – spec. tvrzená

hmota (větší typ oběžné kolo - nerez) 

• napájecí napětí 230 V, 50 Hz, IP 44
• teplota vody max. 35°C
• celková sací výška max. 8 m 
• připojení 1“/1“
• kabel 1 m s vidlicí do zásuvky
• mechanická ucpávka keramika/grafit
• těleso a příruba čerpadla litina 
• nosič motoru litina 
• oběžné kolo a difuzor – spec.  tvrzená

hmota (větší typ oběžné kolo - nerez) 

• napájecí napětí 230 V, 50 Hz, IP 44
• teplota vody max. 35°C
• celková sací výška max. 8 m 
• připojení hadicový nátrubek Ø 20 

a Ø 25 mm
• kabel 1 m s vidlicí do zásuvky
• dvojitá mechanická ucpávka
• těleso čerpadla nerez
• oběžné hvězdicové kolo bronz
• vypínač a přepínač směru otáčení I-0-II 

EUR 
127,44
176,07 

EUR 
102,63
145,81

EUR 
140,41
205,22

Ponorné čerpadlo vícestupňové 4“ do vrtu    SCM 100 Direct 
Typ Číslo Příkon P1[W] Qmax [m

3/h] Hmax [m] Kč bez DPH 
SCM 100 Direct 102330310 1000 5,1 50 7 583 

Ponorné monoblokové čerpadlo na čistou vodu. Instalace jen ve vertikální poloze. Jako stabilní zdroj pro zásobování 
jednogeneračních domků s přiměřenou zálivkou. Nepřetržitý provoz. Vhodné do kompletu s průtokovým spínačem 
FLUPRESS a jednoduchým ovládáním nebo v sestavě s tlakovým spínačem a membránovou tlakovou nádobou. Součástí 
dodávky je i podstavec Ø 125 mm pro usazení na dno. Výborné v poměru  cena/výkon. 

Ponorné čerpadlo vícestupňové 4“ do vrtu  SCM 100 – 10 
Typ Číslo Příkon P1[W] Qmax [m

3/h] Hmax [m] Kč bez DPH 
SCM 100 - 10 101665250 1300 7,2 60 10 499 

Ponorné čerpadlo na čistou i mírně znečištěnou drenážní vodu. Instalace jen vertikálně. Vhodné do kompletu 
s průtokovým spínačem FLUPRESS a jednoduchým ovládáním nebo v sestavě s tlakovým spínačem a membránovou 
tlakovou nádobou. Výborné v poměru cena/výkon. Nepřetržitý provoz. Stabilní zdroj vody o relativně vysokém tlaku a 
množství - vhodné zejména pro náročnější potřeby – vč. postřiku a zavlažování spolu se zásobováním vícegeneračních 
domů. 

• napájecí napětí 230 V, 50 Hz, IP 68, tř. izolace F
• teplota vody max. 35°C
• hloubka ponoru max. 20 m 
• připojení 11/4“
• kabel s vidlicí do zásuvky a závěsné lano 20 m
• četnost sepnutí max. 20/hod
• obsah písku max. 50 g/m3

• vnější Ø 98 mm do vrtů Ø 120 (min.100)
až 150 mm

• mechanická ucpávka
• těleso a příruba čerpadla nerez
• 1 oběžné kolo a difuzor – spec. tvrzená hmota

• napájecí napětí 230 V, 50 Hz, IP 68, tř. izolace F
• teplota vody max. 35°C
• hloubka ponoru max. 20 m 
• připojení 11/4“
• kabel ke spínací skříni (vypínač, reset, 

nadproudová ochrana) 20 m
• kabel s vidlicí do zásuvky 1,5 m
• četnost sepnutí max. 20/hod
• obsah písku max. 50 g/m3

• vnější Ø 98 mm do vrtů Ø 120 (min.100)
až 150 mm

• mechanická ucpávka
• těleso a příruba čerpadla nerez
• 9 oběžných kol a difuzor – spec. tvrzená hmota

Ponorné čerpadlo periferální 4“  SVM 90 
Typ Číslo Příkon P1[W] Qmax [m

3/h] Hmax [m] Kč bez DPH 
SVM 90 101440450 900 1,9 45 5 651 

Monoblokové čerpadlo s jedním turbinovým kolem patentované konstrukce. Filtr na sání a antiblokační disk. Nutný stálý 
ponor k chlazení motoru. Vertikální i horizontální instalace. Nejen do vrtů ale i studní a nádrží. Jako stabilní zdroj bez 
většího nároku na zalévání a postřik s průtokovým spínačem FLUPRESS a jednoduchým ovládáním nebo v sestavě 
s tlakovým spínačem a membránovou tlakovou nádobou. Výborné v poměru cena/výkon. 

• napájecí napětí 230 V, 50 Hz, IP 68, tř. izolace F
• teplota vody max. 35°C
• hloubka ponoru max. 15 m 
• připojení 1“
• kabel ke spínací skříni (vypínač, reset, 

nadproud.ochrana) 15 m
• kabel s vidlicí do zásuvky 1,5 m
• četnost sepnutí max. 30/hod
• obsah písku max. 30 g/m3

• vnější Ø 98 mm do vrtů Ø 120 (min.100)
až 150 mm

• mechanická ucpávka
• těleso a příruba čerpadla nerez
• 1 oběžné turbinové kolo a antiblok. disk - mosaz

EUR 
280,85

EUR 
388,85

EUR 
209,30
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Přenosné ponorné čerpadlo         SMC 1103 
Typ Číslo Příkon P1[W] Qmax [m

3/h] Hmax [m] Kč bez DPH 
SMC 1103 101274470 1100 7,8 38 5 062 

Přenosné čerpadlo s vysokým výtlakem, vyznačuje se vysokým čerpacím výkonem. Kapalinu je možno čerpat až 
do výtlaku 4 bary. Ovládání je plně automatické, díky plovákovému spínači. Může být trvale ponořeno pod 
hladinou IP 68, ale může pracovat i částečně vynořené po omezenou dobu ve vertikální poloze. Plovák kromě 
spínání je také opatřením proti běhu na sucho. Jedná se o malé a lehce ovladatelné čerpadlo s masívním 
madlem, které je možno napojit na pevné potrubí, ale i na hadici. Je určené pro zásobování vodou objektu, nebo 
pro vyčerpání zaplavených prostor i mírně znečištěnou vodou, zavlažování, postřik zahrady, mytí aut kol atd. 
Čerpadlo je možno dát do potoka či kádě a zajistit si tak dodávku vody. 

Průtokový spínač       FLUPRESS 
Typ Číslo Max. proud I [A] Max. příkon [kW] Kč bez DPH 
Flupress 150-D 05 007115959 16 1,1 1 575 

Spínač pro jednofázová čerpadla, 230 V, IP 65, manometr, připojení 1“/1“, max. tlak 10 bar, kabel 1,4 m 
s vidlicí pro připojení do sítě a kabel pro připojení vidlice kabelu od čerpadla 0,5 m. Automaticky zapíná a 
vypíná čerpadlo při otevření na nebo uzavření kohoutku či stříkací pistole. Chrání před nedostatkem vody, 
vodovodní řád před nízkým tlakem. Vhodné do kompletu s jakýmkoliv jednofázovým čerpadlem. 

• napájecí napětí 230 V, 50 Hz, IP 68, 
tř. izolace F 

• teplota vody max. 35°C
• hloubka ponoru max. 10 m 
• připojení 1“
• průchodnost sání Ø3mm
• min. sací hladina 60mm
• počet startů max. 30/h
• robustní konstrukce - hmotnost 11,8 kg
• dvojitá mechanická ucpávka
• nerezový plášť, 3 oběžná kola
• nadproudová ochrana motoru
• plovákový spínač - chrání i před suchoběhem
• kabel a závěsné lano s vidlicí do zásuvky 10 

Sací set           SET.ASPIR 
Typ Číslo Průměr délka hadice[m] Kč bez DPH 
Sací SET.ASPIR 4 MT  007203923 1“ 4 615 
Sací SET.ASPIR 7 MT 007203924 1“ 7 850 

Sací set se skládá s ohebné sací hadice Ø 1“ se šroubením na obou koncích a našroubovaného sacího koše se 
zpětnou klapkou 1“. 

Komfortní domácí vodárna      
Typ Číslo Objem [l] Příkon P1[W] Qmax [m

3/h] 
        AXC-INOX 

Hmax [m]        Kč bez DPH 
AXC 1100/25 X 101192800 25 1100 4,2 45 8  166 

Komfortní nerezová samonasávací domácí vodárna pro automatické zásobování objektů čistou vodou. 
Automatický chod zajišťuje nastavitelný tlakový spínač. Tlak v sání max. 1 bar, tlak provozní max. 6 barů. Motor je 
jištěn nadproudovou ochranou. Objem tlakové nádoby má ideální objem pro jedno i dvougenerační domy. 
Součástí dodávky je i sací koš se zpětnou klapkou. 

• napájecí napětí 230 V, 50 Hz, IP 44
• teplota vody max. 35°C
• připojení sání/výtlak 1“/1“
• zapínací/vypínací tlak 1,6÷3,2 baru tovární 

nastavení
• tlakový spínač do 5 bar
• sací hloubka max. 8 m
• napájecí kabel se zásuvkou 2 m
• nerezová tlaková membránová nádoba 25 litrů
• těleso čerpadla a oběžné kolo nerez
• difuzor tvrzená hmota
• mechanická ucpávka

EUR 
58,33

EUR 
22,78
31,48

EUR 
187,48

EUR 
302,44

KABEL  
délky viz tabulka   

U jednofázových:       
plovák,  spínací skříň a 

kabel s vidlicí 

        U třífázových:    
kabel s volným koncem 

Domácí vodárna       
Typ Číslo Objem [l]        Příkon P1[W] Qmax [m

3/h] 

 AGC 
Hmax [m]         Kč bez DPH 

AGC 800/22 101155810 22 800 3,6 40 4 754 
AGC 800/60 101155790 60 800 3,6 40 7 411 
AGC 1100/25 101521500 25 1100 4,2 48 5 833 
AGC 1100/60 101521470 60 1100 4,2 48 8 209 

Domácí samonasávací vodárna pro automatické zásobování objektů čistou vodou. Automatický chod zajišťuje 
nastavitelný tlakový spínač. Tlak v sání max. 1 bar, tlak provozní max. 6 barů. Motor je jištěn nadproudovou 
ochranou. Nepřetržitý provoz. Litinové těleso čerpadla zajišťuje tišší chod. Objem tlakové nádoby je ve výběru 22 až 
60 litrů. Součástí dodávky je i sací koš se zpětnou klapkou. Větší nádoba snižuje počet sepnutí čerpadla – na životnost 
kvalitního motoru to však má vliv jen zanedbatelný. U menší nádoby dochází k častější obměně vody a sníženému 
výskytu usazenin reziduí, obsažených ve vodě. 

• napájecí napětí 230 V, 50 Hz, IP 44
• teplota vody max. 35°C
• připojení sání/výtlak 1“/1“
• zapínací/vypínací tlak typ 1100: 1,6÷3,2 

baru tovární nastavení
• zapínací/vypínací tlak typ 800: 1,4÷2,8 

baru tovární nastavení
• tlakový spínač do 5 bar
• sací hloubka max. 8 m
• napájecí kabel se zásuvkou 2 m
• tlaková membránová nádoba 22 a 60 l
• těleso čerpadla litina, 
• oběžné kolo a difuzor spec. tvrzená

hmota
• mechanická ucpávka

• napájecí napětí 230 V, 50 Hz, IPX 5, tř. izolace F 
• teplota vody 5 až. 35°C
• teplota prostředí do 40°C
• Kontinuální provoz
• výměnný filtr z moplenu nutno pravidelně čistit
• dvojitá mechanická ucpávka
• vysoká sací schopnost - až  8 m – i vody 

nasycené plyny /  vzduchem
• připojení sání/výtlak 1 ½“, typ 1500  2“

Ponorné nerezové čerpadlo 5“  SCX 
Typ Číslo Příkon P1[W] Qmax [m

3/h] Hmax [m] kabel [m] Kč bez DPH 
SCX 304/S  101448900 850 5,4 44 15 m 9 274 
SCX 305/S  101448910 1100 5,4 55 20 m 10 499 
SCX 307/S  101448920 1400 5,4 77 30 m 12 541 
SCX 604/S  101448930 1100 8,4 45 15 m 10 208 
SCX 605/S  101448940 1400 8,4 58 20 m 11 753 
SCX 606/S  101448950 1500 8,4 67 20 m 12 103 
SCX 608/S  101448960 2000 8,4 89 30 m 14 670 
SCX 904/S  101448970 2000 15,0 47 20 m 13 124 

Vedle jednofázových čerpadel s plovákem (viz tabulka) jsou v nabídce na poptávku i třífázová bez plováku (kabel 
s volným koncem). Dvojitá mechanická ucpávka, ochrana motoru proti přetížení s automatickým resetem, IP 68, tř. 
ochrany F, max. teplota media 35°C, max. ponor 20 m (může pracovat i částečně vynořené – chlazený motor), max. 
obsah písku 40 g/m3, max. počet sepnutí 30-45/hod. K čerpání čisté vody, dešťové a užitkové vody ze studní, nádrží, 
cisteren a jiných zásobníků a vrtů 6“ – bez plováku, pro zásobování vodou, zavlažování a postřik. Připojení 1 ¼“. 

Bazénová čerpadla s hrubým filtrem         SPER.SWIMM 
Typ Číslo Výkon P2[W] Proud I [A] Qmax [m

3/h] Hmax [m] Kč bez DPH 
SPER.SWIMM 500 102400600 370 2,8 15,0 10,5 4 812 
SPER.SWIMM 750 102400610 550 3,5 16,5 12,5 5 629 
SPER.SWIMM 1000 102400620 750 5,1 21,0 16,5 6 241 
SPER.SWIMM 1500 102400630 1100 6,2 27,0 17,5 6 533 

Samonasávací čerpadlo s vysokým výkonem, určené pro cirkulaci a dodávku vody ve filtračních systémech bazénů. 

EUR 
176,07
274,48
216,04
304,04

EUR 
343,48
388,85
464,48
378,07
435,30
448,26
543,33
486,07

EUR 
178,22
208,48
231,15
241,96
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Přenosné ponorné čerpadlo         SMC 1103 
Typ Číslo Příkon P1[W] Qmax [m

3/h] Hmax [m] Kč bez DPH 
SMC 1103 101274470 1100 7,8 38 5 062 

Přenosné čerpadlo s vysokým výtlakem, vyznačuje se vysokým čerpacím výkonem. Kapalinu je možno čerpat až 
do výtlaku 4 bary. Ovládání je plně automatické, díky plovákovému spínači. Může být trvale ponořeno pod 
hladinou IP 68, ale může pracovat i částečně vynořené po omezenou dobu ve vertikální poloze. Plovák kromě 
spínání je také opatřením proti běhu na sucho. Jedná se o malé a lehce ovladatelné čerpadlo s masívním 
madlem, které je možno napojit na pevné potrubí, ale i na hadici. Je určené pro zásobování vodou objektu, nebo 
pro vyčerpání zaplavených prostor i mírně znečištěnou vodou, zavlažování, postřik zahrady, mytí aut kol atd. 
Čerpadlo je možno dát do potoka či kádě a zajistit si tak dodávku vody. 

Průtokový spínač       FLUPRESS 
Typ Číslo Max. proud I [A] Max. příkon [kW] Kč bez DPH 
Flupress 150-D 05 007115959 16 1,1 1 575 

Spínač pro jednofázová čerpadla, 230 V, IP 65, manometr, připojení 1“/1“, max. tlak 10 bar, kabel 1,4 m 
s vidlicí pro připojení do sítě a kabel pro připojení vidlice kabelu od čerpadla 0,5 m. Automaticky zapíná a 
vypíná čerpadlo při otevření na nebo uzavření kohoutku či stříkací pistole. Chrání před nedostatkem vody, 
vodovodní řád před nízkým tlakem. Vhodné do kompletu s jakýmkoliv jednofázovým čerpadlem. 

• napájecí napětí 230 V, 50 Hz, IP 68, 
tř. izolace F 

• teplota vody max. 35°C
• hloubka ponoru max. 10 m 
• připojení 1“
• průchodnost sání Ø3mm
• min. sací hladina 60mm
• počet startů max. 30/h
• robustní konstrukce - hmotnost 11,8 kg
• dvojitá mechanická ucpávka
• nerezový plášť, 3 oběžná kola
• nadproudová ochrana motoru
• plovákový spínač - chrání i před suchoběhem
• kabel a závěsné lano s vidlicí do zásuvky 10 

Sací set           SET.ASPIR 
Typ Číslo Průměr délka hadice[m] Kč bez DPH 
Sací SET.ASPIR 4 MT  007203923 1“ 4 615 
Sací SET.ASPIR 7 MT 007203924 1“ 7 850 

Sací set se skládá s ohebné sací hadice Ø 1“ se šroubením na obou koncích a našroubovaného sacího koše se 
zpětnou klapkou 1“. 

Komfortní domácí vodárna      
Typ Číslo Objem [l] Příkon P1[W] Qmax [m

3/h] 
        AXC-INOX 

Hmax [m]        Kč bez DPH 
AXC 1100/25 X 101192800 25 1100 4,2 45 8  166 

Komfortní nerezová samonasávací domácí vodárna pro automatické zásobování objektů čistou vodou. 
Automatický chod zajišťuje nastavitelný tlakový spínač. Tlak v sání max. 1 bar, tlak provozní max. 6 barů. Motor je 
jištěn nadproudovou ochranou. Objem tlakové nádoby má ideální objem pro jedno i dvougenerační domy. 
Součástí dodávky je i sací koš se zpětnou klapkou. 

• napájecí napětí 230 V, 50 Hz, IP 44
• teplota vody max. 35°C
• připojení sání/výtlak 1“/1“
• zapínací/vypínací tlak 1,6÷3,2 baru tovární 

nastavení
• tlakový spínač do 5 bar
• sací hloubka max. 8 m
• napájecí kabel se zásuvkou 2 m
• nerezová tlaková membránová nádoba 25 litrů
• těleso čerpadla a oběžné kolo nerez
• difuzor tvrzená hmota
• mechanická ucpávka

EUR 
58,33

EUR 
22,78
31,48

EUR 
187,48

EUR 
302,44

KABEL  
délky viz tabulka   

U jednofázových:       
plovák,  spínací skříň a 

kabel s vidlicí 

        U třífázových:    
kabel s volným koncem 

Domácí vodárna       
Typ Číslo Objem [l]        Příkon P1[W] Qmax [m

3/h] 

 AGC 
Hmax [m]         Kč bez DPH 

AGC 800/22 101155810 22 800 3,6 40 4 754 
AGC 800/60 101155790 60 800 3,6 40 7 411 
AGC 1100/25 101521500 25 1100 4,2 48 5 833 
AGC 1100/60 101521470 60 1100 4,2 48 8 209 

Domácí samonasávací vodárna pro automatické zásobování objektů čistou vodou. Automatický chod zajišťuje 
nastavitelný tlakový spínač. Tlak v sání max. 1 bar, tlak provozní max. 6 barů. Motor je jištěn nadproudovou 
ochranou. Nepřetržitý provoz. Litinové těleso čerpadla zajišťuje tišší chod. Objem tlakové nádoby je ve výběru 22 až 
60 litrů. Součástí dodávky je i sací koš se zpětnou klapkou. Větší nádoba snižuje počet sepnutí čerpadla – na životnost 
kvalitního motoru to však má vliv jen zanedbatelný. U menší nádoby dochází k častější obměně vody a sníženému 
výskytu usazenin reziduí, obsažených ve vodě. 

• napájecí napětí 230 V, 50 Hz, IP 44
• teplota vody max. 35°C
• připojení sání/výtlak 1“/1“
• zapínací/vypínací tlak typ 1100: 1,6÷3,2 

baru tovární nastavení
• zapínací/vypínací tlak typ 800: 1,4÷2,8 

baru tovární nastavení
• tlakový spínač do 5 bar
• sací hloubka max. 8 m
• napájecí kabel se zásuvkou 2 m
• tlaková membránová nádoba 22 a 60 l
• těleso čerpadla litina, 
• oběžné kolo a difuzor spec. tvrzená

hmota
• mechanická ucpávka

• napájecí napětí 230 V, 50 Hz, IPX 5, tř. izolace F 
• teplota vody 5 až. 35°C
• teplota prostředí do 40°C
• Kontinuální provoz
• výměnný filtr z moplenu nutno pravidelně čistit
• dvojitá mechanická ucpávka
• vysoká sací schopnost - až  8 m – i vody 

nasycené plyny /  vzduchem
• připojení sání/výtlak 1 ½“, typ 1500  2“

Ponorné nerezové čerpadlo 5“  SCX 
Typ Číslo Příkon P1[W] Qmax [m

3/h] Hmax [m] kabel [m] Kč bez DPH 
SCX 304/S  101448900 850 5,4 44 15 m 9 274 
SCX 305/S  101448910 1100 5,4 55 20 m 10 499 
SCX 307/S  101448920 1400 5,4 77 30 m 12 541 
SCX 604/S  101448930 1100 8,4 45 15 m 10 208 
SCX 605/S  101448940 1400 8,4 58 20 m 11 753 
SCX 606/S  101448950 1500 8,4 67 20 m 12 103 
SCX 608/S  101448960 2000 8,4 89 30 m 14 670 
SCX 904/S  101448970 2000 15,0 47 20 m 13 124 

Vedle jednofázových čerpadel s plovákem (viz tabulka) jsou v nabídce na poptávku i třífázová bez plováku (kabel 
s volným koncem). Dvojitá mechanická ucpávka, ochrana motoru proti přetížení s automatickým resetem, IP 68, tř. 
ochrany F, max. teplota media 35°C, max. ponor 20 m (může pracovat i částečně vynořené – chlazený motor), max. 
obsah písku 40 g/m3, max. počet sepnutí 30-45/hod. K čerpání čisté vody, dešťové a užitkové vody ze studní, nádrží, 
cisteren a jiných zásobníků a vrtů 6“ – bez plováku, pro zásobování vodou, zavlažování a postřik. Připojení 1 ¼“. 

Bazénová čerpadla s hrubým filtrem         SPER.SWIMM 
Typ Číslo Výkon P2[W] Proud I [A] Qmax [m

3/h] Hmax [m] Kč bez DPH 
SPER.SWIMM 500 102400600 370 2,8 15,0 10,5 4 812 
SPER.SWIMM 750 102400610 550 3,5 16,5 12,5 5 629 
SPER.SWIMM 1000 102400620 750 5,1 21,0 16,5 6 241 
SPER.SWIMM 1500 102400630 1100 6,2 27,0 17,5 6 533 

Samonasávací čerpadlo s vysokým výkonem, určené pro cirkulaci a dodávku vody ve filtračních systémech bazénů. 

EUR 
176,07
274,48
216,04
304,04

EUR 
343,48
388,85
464,48
378,07
435,30
448,26
543,33
486,07

EUR 
178,22
208,48
231,15
241,96

1500

1000

750

500
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• napájecí napětí 230 V, 50 Hz, IP 68, tř. izolace F
• teplota vody max. 35°C
• hloubka ponoru max. 5 m 
• připojení 1“
• průchodnost sání Ø2mm
• extrémní min. sací hladina 2 mm
• počet startů max. 30/h
• dvojitá ucpávka
• nerezový plášť motoru
• nadproudová ochrana motoru 

s automat.resetem
• plovákový spínač - chrání i před suchoběhem
• kabel s vidlicí do zásuvky 10 m

Vhodné zejména pro vyčerpání čisté i znečištěné vody ze zaplavených prostor v objektech, na stavbách ve sklepích 

s požadavkem na minimální úroveň zbytku. Součástí dodávky je hadicový nátrubek, šroubení a zpět. klapka 1 ¼“. 

Přenosné kalové čerpadlo  SVC 
Typ Číslo Příkon P1[W] Průchodnost       Qmax [m

3/h] H        max [m] Kč bez DPH 
SVC 400 101279830 400 Ø 20 mm 8,4 5 2 042 
SVC 900 101279840 900 Ø 25 mm 13,8 9 2 683 

Přenosné ponorné kalové čerpadlo - jednoduché, nízká hmotnost. Je opatřeno spínacím plovákem, který zajišťuje i 
funkci ochrany před během na sucho. Čerpadlo může být trvale ponořeno pod hladinou. Je opatřeno oběžným kolem, 
vhodným pro čerpání odpadních kapalin i s obsahem nerozpuštěných látek. Vhodné všude tam, kde prosakují septiky 
nebo jímky s čistou i špinavou vodou vč. blátivých příměsí a rozpuštěných fekálií. Součástí dodávky je součástí i 
šroubení a koleno 11/2“.  Min. hladina po vyčerpání tekutiny je 50 mm. 

Přenosné kalové nerezové čerpadlo  SVX INOX 
Typ Číslo Příkon P1[W] Průchodnost Qmax [m

3/h] Hmax [m] Kč bez DPH 
SVX 550 101279490 550 Ø 35 mm 10,8 7 3 646 
SVX 1100 101279480 1100 Ø 35 mm 15,0 10 4 012 

Čerpadlo je určené pro přečerpávání splaškových a odpadních vod příp. i fekálně znečištěných. Kromě oběhového 
kola, které je z norylu, jsou jeho části z nerezové oceli. Je opatřeno spínacím plovákem, který zajišťuje i funkci 
ochrany před suchoběhem. Čerpadlo může být trvale ponořeno pod hladinou. Čerpadlo není třeba již jistit. Nerezové 
materiály a robustní konstrukce zajišťují bezporuchový provoz a dlouhou životnost. Součástí dodávky je součástí i 
šroubení a koleno 11/2“.  Min. hladina po vyčerpání tekutiny je 60 mm. 

• napájecí napětí 230 V, 50 Hz, IP 68, tř. izolace F
• teplota vody max. 35°C
• hloubka ponoru max. 5 m 
• připojení 11/2“
• průchodnost sání Ø35mm
• min. sací hladina 60mm
• počet startů max. 30/h
• dvojitá mechanická ucpávka
• nerezový plášť motoru
• oběžné kolo spec. tvrzená hmota
• nadproudová ochrana motoru - automat. reset
• plovákový spínač - chrání i před suchoběhem
• kabel s vidlicí do zásuvky 10 m

• napájecí napětí 230 V, 50 Hz, IP 68, tř. izolace F
• teplota vody max. 35°C
• hloubka ponoru max. 5 m 
• připojení 11/2“
• průchodnost sání Ø20mm, u typu 900 – Ø25mm
• min. sací hladina 50mm
• počet startů max. 30/h
• dvojitá ucpávka u typu 900 mechanická
• nerezový plášť motoru
• těleso čerpadla a oběžné kolo spec. tvrzená hmota
• nadproudová ochrana motoru - automat.reset
• plovákový spínač - chrání i před suchoběhem
• kabel s vidlicí do zásuvky 10 m

   SDX - S Přenosné drenážní čerpadlo – dočerpání na 2 mm        
Typ Číslo           Příkon    P1[W]         Průchodnost Q         max [m

3/h]     Hmax [m] Kč bez DPH 
SDX 350/S 101279500 350 Ø 2 mm 9 7 3 136 

EUR 
116,15

EUR 
75,63
99,37

EUR 
135,04
148,59

 

Ponorná kalová čerpadla 
Typ Číslo Výkon P2[W] Proud I [A] 

 WORX.VORT 
Qmax [m

3/h] H        max [m]      Kč bez DPH 
WORX.VORT 80-S 37505200F01H-E 600 3.0 18.0 9.4 11 287 
WORX.VORT 130-S 37505200F02H-E 1000 4.8 21,0 13.0 12 774 

Čerpadlo je určené pro přečerpávání splaškových a odpadních vod příp. i fekálně znečištěných. Čerpadlo může být trvale 
ponořeno pod hladinou. Čerpadlo není třeba již jistit. Nerezové a litinové materiály a robustní konstrukce zajišťují 
bezporuchový provoz a dlouhou životnost.  

Ponorná drenážní čerpadla pro stavební účely        
Typ Číslo Výkon P2[W] Proud I [A] 

 WORX.DRAIN 
Qmax [m

3/h] H        max [m]       Kč bez DPH 
WORX.DRAIN 80-S 37505200A01H-E 600 3.0 15,0 11,3 9 333 
WORX.DRAIN 130-S 37505200A02H-E 960 4.8 21,0 14,7 12 716 

Robustní ponorná čerpadla pro odvodňování sklepů a jiných zatopených prostor, staveništních nebo potrubních prostor a 
jiných podzemních pasáží. Vhodná pro přečerpávání tekoucích i nashromážděných dešťových vod i pro znečištěné vody 
malými nerozpuštěnými částicemi až do 10 mm, u typu 80 do 7,5 mm.  Čerpadlo může být trvale ponořeno pod hladinou. 
Čerpadlo není třeba již jistit. 

Ponorná kalová čerpadla s řezacím zařízením           
Typ Číslo Výkon P2[W] Proud I [A] 

 SPER.CUTTY 
Qmax [m

3/h]       Hmax [m]         Kč bez DPH 
SPER.CUTTY 150N  OIL + 
QUADRO 23050  230 V 101291650 1100 7,4 21,0 15,0 30 623 

SPER.CUTTY 200N-T OIL  101291660 1500 3,8 21,0 17,0 23 915 
SPER.CUTTY 250N-T OIL  101291670 1850 4,8 24,0 27,0 25 082 
SET RAIL SYSTEM CUTTY  007203810 INT. 110 Patní koleno CUTTY 1 ½“ 4 083 

Čerpadlo je vhodné pro čerpání tekutin s přítomností dlouhovláknitých látek, destruovatelných pevných látek i velkých 
rozměrů a biologických kapalin. Je jej možno používat pro přečerpávání splaškových a odpadních vod a fekálií. Čerpadlo 
může být trvale ponořeno pod hladinou. Čerpadlo není třeba již jistit. Patní koleno 1 ½“ pro instalaci spouštěcího zařízení 
není součástí dodávky čerpadla – spouštěcí tyč není součástí nabídky. Součástí všech typů je kabel 10 m. U třífázového 
provedení s volným koncem. Součástí jednofázového provedení je spínací skříň s kabelem a vidlicí. 

• napájecí napětí 400 V, typ 150  230 V, 50 Hz
• IP 68, tř. izolace F
• jednofázová s tepelnou ochranou motoru
• teplota media 0 až  35°C, krátkodobě 50°C
• hloubka ponoru max. 20 m
• minimální sací úroveň 80 mm
• kontinuální provoz
• litinové těleso a oběžné kolo  otevřené 

vícelopatkové
• nerezový hřídel a mělnící zařízení (nůž) v sací části
• dvojitá mechanická ucpávka v olejové komoře
• připojení 1 ½“

• napájecí napětí 230 V (typ 130 i 400 V), 50 Hz
• IP 68, tř. izolace F
• tepelná ochrana motoru
• teplota media max.  40°C
• hloubka ponoru max. 30 m
• kontinuální provoz
• otevřené oběžné kolo - litina (u typu 80 – noryl)
• vnější plášť, sací síto, hřídel s rotorem  – nerez
• těleso čerpadla - litina 
• dvojitá mechanická ucpávka
• plovák (ochrana před suchoběhem), kabel 10 m
• výtlak 2“

• napájecí napětí 230 V (typ 130 i 400 V), 50 Hz
• IP 68, tř. izolace F
• tepelná ochrana motoru
• teplota media max.  40°C
• hloubka ponoru max. 30 m
• kontinuální provoz
• oběžné kolo - litina
• vnější plášť, hřídel s rotorem  – nerez
• těleso čerpadla a sací patka - litina 
• dvojitá mechanická ucpávka
• plovák (ochrana před suchoběhem), kabel 10 m
• výtlak 2“

EUR 

470,96

EUR 
418,04
473,11

345,67

EUR 

1 134,19

855,74
928,96
151,22
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• napájecí napětí 230 V, 50 Hz, IP 68, tř. izolace F
• teplota vody max. 35°C
• hloubka ponoru max. 5 m 
• připojení 1“
• průchodnost sání Ø2mm
• extrémní min. sací hladina 2 mm
• počet startů max. 30/h
• dvojitá ucpávka
• nerezový plášť motoru
• nadproudová ochrana motoru 

s automat.resetem
• plovákový spínač - chrání i před suchoběhem
• kabel s vidlicí do zásuvky 10 m

Vhodné zejména pro vyčerpání čisté i znečištěné vody ze zaplavených prostor v objektech, na stavbách ve sklepích 

s požadavkem na minimální úroveň zbytku. Součástí dodávky je hadicový nátrubek, šroubení a zpět. klapka 1 ¼“. 

Přenosné kalové čerpadlo  SVC 
Typ Číslo Příkon P1[W] Průchodnost       Qmax [m

3/h] H        max [m] Kč bez DPH 
SVC 400 101279830 400 Ø 20 mm 8,4 5 2 042 
SVC 900 101279840 900 Ø 25 mm 13,8 9 2 683 

Přenosné ponorné kalové čerpadlo - jednoduché, nízká hmotnost. Je opatřeno spínacím plovákem, který zajišťuje i 
funkci ochrany před během na sucho. Čerpadlo může být trvale ponořeno pod hladinou. Je opatřeno oběžným kolem, 
vhodným pro čerpání odpadních kapalin i s obsahem nerozpuštěných látek. Vhodné všude tam, kde prosakují septiky 
nebo jímky s čistou i špinavou vodou vč. blátivých příměsí a rozpuštěných fekálií. Součástí dodávky je součástí i 
šroubení a koleno 11/2“.  Min. hladina po vyčerpání tekutiny je 50 mm. 

Přenosné kalové nerezové čerpadlo  SVX INOX 
Typ Číslo Příkon P1[W] Průchodnost Qmax [m

3/h] Hmax [m] Kč bez DPH 
SVX 550 101279490 550 Ø 35 mm 10,8 7 3 646 
SVX 1100 101279480 1100 Ø 35 mm 15,0 10 4 012 

Čerpadlo je určené pro přečerpávání splaškových a odpadních vod příp. i fekálně znečištěných. Kromě oběhového 
kola, které je z norylu, jsou jeho části z nerezové oceli. Je opatřeno spínacím plovákem, který zajišťuje i funkci 
ochrany před suchoběhem. Čerpadlo může být trvale ponořeno pod hladinou. Čerpadlo není třeba již jistit. Nerezové 
materiály a robustní konstrukce zajišťují bezporuchový provoz a dlouhou životnost. Součástí dodávky je součástí i 
šroubení a koleno 11/2“.  Min. hladina po vyčerpání tekutiny je 60 mm. 

• napájecí napětí 230 V, 50 Hz, IP 68, tř. izolace F
• teplota vody max. 35°C
• hloubka ponoru max. 5 m 
• připojení 11/2“
• průchodnost sání Ø35mm
• min. sací hladina 60mm
• počet startů max. 30/h
• dvojitá mechanická ucpávka
• nerezový plášť motoru
• oběžné kolo spec. tvrzená hmota
• nadproudová ochrana motoru - automat. reset
• plovákový spínač - chrání i před suchoběhem
• kabel s vidlicí do zásuvky 10 m

• napájecí napětí 230 V, 50 Hz, IP 68, tř. izolace F
• teplota vody max. 35°C
• hloubka ponoru max. 5 m 
• připojení 11/2“
• průchodnost sání Ø20mm, u typu 900 – Ø25mm
• min. sací hladina 50mm
• počet startů max. 30/h
• dvojitá ucpávka u typu 900 mechanická
• nerezový plášť motoru
• těleso čerpadla a oběžné kolo spec. tvrzená hmota
• nadproudová ochrana motoru - automat.reset
• plovákový spínač - chrání i před suchoběhem
• kabel s vidlicí do zásuvky 10 m

   SDX - S Přenosné drenážní čerpadlo – dočerpání na 2 mm        
Typ Číslo           Příkon    P1[W]         Průchodnost Q         max [m

3/h]     Hmax [m] Kč bez DPH 
SDX 350/S 101279500 350 Ø 2 mm 9 7 3 136 

EUR 
116,15

EUR 
75,63
99,37

EUR 
135,04
148,59

 

Ponorná kalová čerpadla 
Typ Číslo Výkon P2[W] Proud I [A] 

 WORX.VORT 
Qmax [m

3/h] H        max [m]      Kč bez DPH 
WORX.VORT 80-S 37505200F01H-E 600 3.0 18.0 9.4 11 287 
WORX.VORT 130-S 37505200F02H-E 1000 4.8 21,0 13.0 12 774 

Čerpadlo je určené pro přečerpávání splaškových a odpadních vod příp. i fekálně znečištěných. Čerpadlo může být trvale 
ponořeno pod hladinou. Čerpadlo není třeba již jistit. Nerezové a litinové materiály a robustní konstrukce zajišťují 
bezporuchový provoz a dlouhou životnost.  

Ponorná drenážní čerpadla pro stavební účely        
Typ Číslo Výkon P2[W] Proud I [A] 

 WORX.DRAIN 
Qmax [m

3/h] H        max [m]       Kč bez DPH 
WORX.DRAIN 80-S 37505200A01H-E 600 3.0 15,0 11,3 9 333 
WORX.DRAIN 130-S 37505200A02H-E 960 4.8 21,0 14,7 12 716 

Robustní ponorná čerpadla pro odvodňování sklepů a jiných zatopených prostor, staveništních nebo potrubních prostor a 
jiných podzemních pasáží. Vhodná pro přečerpávání tekoucích i nashromážděných dešťových vod i pro znečištěné vody 
malými nerozpuštěnými částicemi až do 10 mm, u typu 80 do 7,5 mm.  Čerpadlo může být trvale ponořeno pod hladinou. 
Čerpadlo není třeba již jistit. 

Ponorná kalová čerpadla s řezacím zařízením           
Typ Číslo Výkon P2[W] Proud I [A] 

 SPER.CUTTY 
Qmax [m

3/h]       Hmax [m]         Kč bez DPH 
SPER.CUTTY 150N  OIL + 
QUADRO 23050  230 V 101291650 1100 7,4 21,0 15,0 30 623 

SPER.CUTTY 200N-T OIL  101291660 1500 3,8 21,0 17,0 23 915 
SPER.CUTTY 250N-T OIL  101291670 1850 4,8 24,0 27,0 25 082 
SET RAIL SYSTEM CUTTY  007203810 INT. 110 Patní koleno CUTTY 1 ½“ 4 083 

Čerpadlo je vhodné pro čerpání tekutin s přítomností dlouhovláknitých látek, destruovatelných pevných látek i velkých 
rozměrů a biologických kapalin. Je jej možno používat pro přečerpávání splaškových a odpadních vod a fekálií. Čerpadlo 
může být trvale ponořeno pod hladinou. Čerpadlo není třeba již jistit. Patní koleno 1 ½“ pro instalaci spouštěcího zařízení 
není součástí dodávky čerpadla – spouštěcí tyč není součástí nabídky. Součástí všech typů je kabel 10 m. U třífázového 
provedení s volným koncem. Součástí jednofázového provedení je spínací skříň s kabelem a vidlicí. 

• napájecí napětí 400 V, typ 150  230 V, 50 Hz
• IP 68, tř. izolace F
• jednofázová s tepelnou ochranou motoru
• teplota media 0 až  35°C, krátkodobě 50°C
• hloubka ponoru max. 20 m
• minimální sací úroveň 80 mm
• kontinuální provoz
• litinové těleso a oběžné kolo  otevřené 

vícelopatkové
• nerezový hřídel a mělnící zařízení (nůž) v sací části
• dvojitá mechanická ucpávka v olejové komoře
• připojení 1 ½“

• napájecí napětí 230 V (typ 130 i 400 V), 50 Hz
• IP 68, tř. izolace F
• tepelná ochrana motoru
• teplota media max.  40°C
• hloubka ponoru max. 30 m
• kontinuální provoz
• otevřené oběžné kolo - litina (u typu 80 – noryl)
• vnější plášť, sací síto, hřídel s rotorem  – nerez
• těleso čerpadla - litina 
• dvojitá mechanická ucpávka
• plovák (ochrana před suchoběhem), kabel 10 m
• výtlak 2“

• napájecí napětí 230 V (typ 130 i 400 V), 50 Hz
• IP 68, tř. izolace F
• tepelná ochrana motoru
• teplota media max.  40°C
• hloubka ponoru max. 30 m
• kontinuální provoz
• oběžné kolo - litina
• vnější plášť, hřídel s rotorem  – nerez
• těleso čerpadla a sací patka - litina 
• dvojitá mechanická ucpávka
• plovák (ochrana před suchoběhem), kabel 10 m
• výtlak 2“

EUR 

470,96

EUR 
418,04
473,11

345,67

EUR 

1 134,19

855,74
928,96
151,22

CUTTY 200 N
CUTTY 200 N-T

CUTTY 150 N

CUTTY 250 N
CUTTY 250 N-T



ECONT Praha s.r.o.     +420 602 130 206   obchod@econt.cz 
Zakouřilova 96, 149 00 Praha 4 – Chodov    +420 224  941  848   www.econt.cz 

• napájecí napětí 230 V, 50 Hz, IP 68,
tř. izolace F 

• teplota vody max. 35°C
• hloubka ponoru max. 5 m 
• připojení 11/2“, u typu 200 - 1“
• průchodnost sání Ø5mm, 

u typu 200  - Ø3mm
• min. sací hladina 15mm,

u typu 200 – 5 mm
• počet startů max. 30/h
• dvojitá ucpávka,

u typu 550-G mechanická
• nerezový plášť motoru
• nadproudová ochrana motoru 

s automatickým resetem
• plovákový spínač - chrání i před 

suchoběhem
• kabel s vidlicí do zásuvky 10 m,

u typu  200 – 5 m

Váš dodavatel – místo pro razítko nebo adresu a spojení: Odborný servis v síti smluvních servisních firem v České i 
Slovenské republice na     www.econt.cz. 

Dovozce ECONT Praha s.r.o. vám navrhne řešení a vybere 
vhodný výrobek z  širšího sortimentu výrobků značek 
EUROMATIC, SPERONI a WORTEX

Ponorná drenážní a kalová čerpadla pro stavební účely      
Typ Číslo Napětí [V]          Výkon P2[W]        Qmax [m

3/h] 

 WORX.AS 
Hmax [m]       Kč  bez DPH 

WORX.AS 150 3750520AS01H-E 230 1100 30 16 28 582 
WORX.AS 150-S 3750520AS02H-E 230, plovák 1100 30 16 30 623 
WORX.AS 200 3750520AS03H-E 230 1500 42 17 41 852 
WORX.AS 200-S 3750520AS04H-E 230, plovák 1500 42 17 46 372 
WORX.AS 200-T 3750520AS05H-E 400 1500 42 17 39 810 
WORX.AS 300-T 3750520AS06H-E 400 2200 48 20,9 43 310 
WORX.AS 550-T 3750520AS07H-E 400 4000 66 25,5 52 789 

Robustní a vysoce odolná ponorná čerpadla pro odvodňování staveništních nebo potrubních výkopů a jiných 
podzemních pasáží. Vhodná pro silně znečištěné vody s obsahem abrazivních částic až do 10 mm (u typu 150 do 7,5 
mm). Čerpadlo může být trvale ponořeno pod hladinou. Čerpadlo není třeba již jistit. Vyjmenované jednofázové typy 
opatřeny spínacím plovákem. Kabel 10 m. 

• napájecí napětí 400 V nebo  230 V, 50 Hz
• IP 68, tř. izolace F
• tepelná ochrana motoru
• teplota media max.  40°C, krátkodobě 50°C
• hloubka ponoru max. 30 m
• kontinuální provoz
• otevřené nerezové oběžné kolo  vysoce legované 

chromem (HCR)
• vnější plášť, sací síto, hřídel s rotorem a výtlačné 

hrdlo – nerez
• dvojitá mechanická ucpávka
• výtlak u typu 150  2“ , další typy 3“

Přenosné drenážní čerpadlo         SDC 
Typ Číslo Příkon P1[W] Průchodnost Qmax [m

3/h] Hmax [m]        Kč bez DPH 
SDC 200/N 101274850 200 Ø 3 mm 5,4 5 1 721 
SDC 300 101279460 300 Ø 5 mm 6,0 7 1 879 
SDC 550-G 101279470 550 Ø 5 mm 9,9 8 2 140 

Přenosné ponorné čerpadlo - jednoduché, nízká hmotnost. Je opatřeno spínacím plovákem, který zajišťuje i funkci 
ochrany před během na sucho. Čerpadlo může být trvale ponořeno pod hladinou. Je určené pro odvodňování, nebo 
přečerpávání čisté i odpadní mírně znečištěné vody. Praktický pomocník pro zahradu a dům. Plovák typu 200 je 
možno upnout v horní/zapnuté poloze. Součástí dodávky je hadicový nátrubek, u typů 300 a 550-G je součástí i 
koleno 11/2“.  Min. hladina po vyčerpání tekutiny je 15 mm, u typu 200 dokonce jen 5 mm. 
Čerpadlo 550-G je díky své speciální konstrukci plovákového spínače určeno do těsných a malých prostorů či 
odvodňovacích šachet. Čerpadlo má relativně vysoký výkon v čerpaném objemu - přečerpá cca. až 10 m3 za hodinu – 
je vhodné i na zavlažování. Ovládání je plně automatické, díky jedinečné konstrukci plovákového spínače - zabudován 
v tělese čerpadla. Ten je umístěn pevně na čerpadle a nemůže tak dojít k zaseknutí doposud používaných 
plovákových spínačů – spínání plováku je možno vypnout.  

EUR 
1 058,59
1 134,19
1 550,07
1 717,48
1 474,44
1 604,07
1 955,15

EUR 
63,74
69,59
79,26


