KOMPAKT OG LETT
HYDRAULISK DREVET
PUMPE

PUMPEN FOR ALLE BEHOV

LEAN AS A WHISTLE

COBRA-PUMPEN

Det sies at man ikke skal endre et
vinnerkonsept. Vi har gjort det likevel.
Vår nye generasjon Cobra-modeller har
høyere sikkerhet mot lekkasje og enda
mindre vedlikeholdsbehov. Samtidig har
de bedre kapasitet og trykkegenskaper slik
at du kan pumpe høyere og lenger, men de
har samme lave vekt og fleksibilitet som
tidligere modeller.
Cobra-pumpen er en hydraulisk drevet og
bærbar pumpe. Den har lav vekt som gjør
den enkel å flytte, transportere og montere
for hånd. Pumpen har unik konstruksjon
og tåler alt fra vann, urin og slam til
flytende gjødsel. Den kan også brukes til
forurensede væsker som inneholder for
eksempel grus og halm.
Pumpene kan monteres hengende i sin
egen slange eller liggende, og de kobles til
hydraulikkuttak. Det kan ikke bli enklere!
Dette gjør pumpen optimal til for eksempel
gårdbrukere, gravemaskinførere eller redningstjenesten, siden den er enkel å både
flytte og drive. Sortimentet består av pumper fra 1,4" til 4", med kapasitet fra 500 til
3300 liter/min.
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COBRA 30

STANDARD OG TILBEHØR
NYHET COBRA 100
Vår mellompumpe med godt trykk og god pumpekapasitet. Kan pumpe høyt og langt. Tilpasset for middels forurensede væsker som inneholder fast materiale. Pumpen er
beregnet for vann, urin og lettere slam / flytende gjødsel.

30
Hydraulisk drevet pumpe
Spiralslange 5 m
Hydraulikkslange 7 m
Pumpehus

KOMPAKTE
OG BÆRBARE

Cobra 100 og 200 er konstruert for å la gjødsel, halm og grus flyte gjennom pumpen uten at
den tettes eller blir skadet. Pumpene har slitesterk konstruksjon. De har doble pakninger og
et unikt pumpehjul for høyere kapasitet og trykk.

HVA MENER
KUNDENE VÅRE?

Over 10 000 solgte Cobra-pumper må bety noe! Cobra-pumpen brukes i gjødsel
tanker, slambiler, gruver, renseanlegg og i grøfter over hele Nord-Europa. Sammen
med kundene våre har vi utviklet en pumpe for det harde, nordiske klimaet.

Kantfeste
Utløpsbend

Skjøterør
Han-del med stuss
Hun-del med stuss
Lås til han-del
Robust slangeklemme
Grovsil

NYHET COBRA 200
Vår største håndholdte pumpe med meget høy kapasitet,
beregnet for meget forurensede væsker med høy andel
fast materiale. Pumpen er tilpasset for slam / flytende
gjødsel og andre forurensede væsker.

Utløpsbend
Slangebend 90°
= Standardutstyr
= Tilbehør
= Kan ikke velges

STEFAN BARKIN
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COBRA-PUMPENS KAPASITETSEGENSKAPER
Pumpens kapasitet ved et angitt punkt avhenger av: Trykkhøyden (nivå-

30

forskjellen mellom væskekildens overflate og utløpsrøret) samt tap i rør
(motstand i rørene, lange og bøyde)
Pumpens kapasitet kan beregnes ved hjelp av pumpekurven, som vises
i eksempelet til høyre. Hvis du vet høyden væsken skal pumpes til, kan
du gå inn i kurven og finne pumpekapasiteten. Kurven gjelder vann og
tar ikke hensyn til tap i rør. Kontakt forhandleren din ved spørsmål om
Cobra-pumpens kapasitet og trykkegenskaper.
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2,5

DEN ENESTE PUMPEN VI BRUKER

PERFEKT NÅR DET ER KRISE

Vi har hatt vår Cobra 90 i snart 20 år, og vi bruker den til

Cobra-pumpen min brukes som reservepumpe. Jeg ville

alt fra lensing til slamsuging. Den fungerer helt perfekt.

ha en kompakt, praktisk og letthåndterlig pumpe slik at

Den tåler tørrkjøring, så man kan starte pumpingen

jeg kunne pumpe ut kulverten hvis den faste pumpen

umiddelbart. Hvis en stein setter seg fast, kjører man

ikke fungerte. Cobra-pumpen starter umiddelbart, og

bare pumpen i revers. Det er praktisk at man bare kan

vedlikeholdet er enkelt. Den er perfekt for meg!

legge den i skuffen og ta den med seg.

