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44176 GROZ RUČ. PUMPA S PVC HAD. NA 20L EZF/10 

Toto je návod pro použití  GROZ RUČ. PUMPA S PVC HAD. NA 20L EZF/10 čerpadla určeného pro  20-25 litrové soudky. 

Čerpadlo je vhodné do otvoru na horním krytu nádoby a může být použito jak u kovových, tak i plastových soudků s 

vnějším závitem. 

Čerpadlo dávkuje do 1 litru na 15 tahů a je dodáváno v různých konfiguracích s různými délkami čerpadel. U čerpadla 
jsou standardně zátkové adaptéry dle výbavy a typu. 
 

    

Složení Čerpadla  

1. tělo čerpadla (ocelové sací trubky opatřeny plastovou pumpou ) 
2. výpusti (ocelove, flexibilní PVC,  nebo obojí) 
3. Zátka adaptéru 
4. Prodlužovač délky čerpadla 
 
Návod  
1. Vyjměte všechny díly z obalu 
2. Sestavujte čerpadlo vedle sudu, na kterém má být použito. Pokud se zdá, že délka čerpadla je krátká, nastavte 
délku ve spodní části sací trubice jednoduchým posunutím. 
3. Vyjměte adaptéry dodávané k čerpadlu. Vyzkoušejte na otvoru soudku adaptér ještě před montáží čerpadla. Zde 
může být několik různých typů adaptérů v závislosti na požadované konfiguraci. Vyberte ten, který nejlépe vyhovuje . 
4. Vezměte si nejvhodnější adaptér a připevněte jej na sací trubici. 
5. K dispozici je pojistný kroužek kolem hlavy čerpadla, na které adaptér připevníte. Tento proces je nevratný a až 
bude namontován jeden adaptér, nelze jej změnit. 

6. Zatlačte zátku adaptéru na pojistný kroužek. Bude třeba více síly můžete tlačit na doraz na pojistný kroužek . Tím 
docílíte zabezpečené připojení. 
7. Připojte výpust k ocelové trubici. Stačí jen zasunout, reverzní závity tvoří dobré spojení.  
8. Nyní zasuňte čerpadlo do sudu, připojte do otvoru sudu pomocí adaptéru. 
9. Čerpadlo je nyní připraveno k použití. 
10. Čerpadlo lze ovládat pouhým zatažením rukojeti. Používáte-li poprvé, je možné, že bude potřeba i 5 tahů pro 
načerpání. Čerpadlo dávkuje v horní části. 
11. Množství je závislé na regulaci rukojeti  
 
Upozornění: Čerpadlo má mnoho plastových dílů a je třeba s nimi zacházet opatrně. Nesmí nikdy upadnout na 
hlavu čerpadla ani další části, všechny jsou náchylné na prasknutí. 
Nikdy neohýbejte výpust, protože by mohlo dojít k zdeformování což má za následek trhliny / zlom 

DO STYKU S ČERPANOU KAPALINOU PŘICHÁZÍ ocel, polyethylen, Derlyn, PVC (flexi. hadice) 

 

DOPORUČENÉ POŽITÍ: motorové a převodové oleje,nafta, lehký topný olej,100% nemrznoucí směs 

 
NEPOUŽÍVAT NA  na vodu a jiná korozivní média!!!!! 

 

Výpust  

Rukojeť 
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Plastová hlava čerpadla  

Tělo čerpadla  


