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Návod na použití pro 
 

GROZ PUMPA SUDOVÁ 
S PRŮHLEDNOU TRUBICÍ (pro oleje a naftu) LBP/04-CL 

 
Popis :GROZ PUMPA SUDOVÁ TELESKOPICKÁ LBP/04 je olejové čerpadlo pro kapaliny na bázi 

oleje, topné oleje, motorové oleje, těžké a lehké oleje, nafty a petroleje. 
Čerpadlo není vhodné pro použití s kapalinami na bázi vody, rozpouštědel, kyselin, nemrznoucích 

kapalin a benzínů. 
Vhodné pro : 15 galonů (50 l) nebo 55 galonů (205 l) sudy. 

Dodávka: 300 ml kapaliny na jeden zdvih 
Čerpadlo je dodáváno s vlastní nastavovací teleskopickou sací trubicí . 

Vestavěný závit na uchycení do sudů o velikosti 1,1/2" a 2". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Montáž a provoz :  
 

1. Sestavu sacích trubek uchytíme v závitu. Utáhněte spojení pevně, aby nevznikaly netěsnosti Poznámka:  Před připojením 
naneste tmel na závit trubky Nepoužívejte nepřiměřenou sílu při utahování. 

2. Našroubujte výpusti matici (část hrdla) na hlavu čerpadla. Utáhněte pro bezpečné vyloučení možnosti úniků. Poznámka:  
Ujistěte se, že je gumové těsnění správně umístěno v hubici před připojením matice. 3. Vytáhněte teleskopickou sací trubici dle 

potřeby . Poznámka:  teleskopická sací trubice se automaticky přizpůsobí do správné polohy. 
4. Našroubujte čerpadlo do sudu. Utáhněte bezpečně uchopením těla čerpadla a otáčení. Poznámka:  neutahujte hlavně tím, že 

otáčíte pákou rukojeti. 
5. Vytáhněte píst nahoru a připojte rukojeť pomocí čepu zarážkou. Poznámka: Ujistěte se, že je rukojeť správně ohnutá. 

 
Nyní je vše p řipraveno. Spus ťte čerpadlo pohybem páky n ěkolika rychlými tahy. 

Upozorn ění: Čerpadlo je vyrobeno s použitím pokovovaných ocelový ch díl ů. Nikdy by nem ělo být používáno pro 
přenos kapaliny, které m ůžou způsobit korozi. Nikdy nepoužívejte toto čerpadlo s kapalinami na bázi vody, 

rozpoušt ědel, kyselin, nemrznoucích kapalin. N ěkteré tekutiny mají tendenci vytvo řit povlak na povrchu v suchém 
stavu, je vhodné ponechat páku, rukoje ť ve vzp římené poloze pokud se nepoužívá.  
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