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cmyk      59 / 12 / 93 / 0

pole ochronne  - wysokość jednej wielkiej litery

cmyk      47 / 37 / 28 / 0

cmyk      67 / 34 / 0 / 0

Twój Dealer:

Pompy o doskonałych
parametrach
Od ponad 80 lat BAUER produkuje pompy do wody, ścieków i  cieczy 
gęstych. Wiele lat doświadczeń i nieustający rozwój gwarantują optymalne 
parametry i najwyższą jakość. Pompy FAMOS udowodniły swoją wartość 
w  rolnictwie, szczególnie przy nawadnianiu pól m. in. dzięki wyjątkowo 
prostej obsłudze.

Racjonalne stopniowanie wydajności typoszeregu pomp FAMOS zapewnia 
najlepsze dostosowanie parametrów pracy do stawianych wymagań. Dla 
deszczowni bębnowych zapewniają ciśnienia robocze do 12 bar, a  dla 
deszczowni przenośnych (rury i zraszacze) dostarczają wody do 150 m3/h.

Pompy BAUER FAMOS zapewniają maximum efektywności i  ekonomii 
dzięki optymalnemu kształtowi spiralnego korpusu, najwyższej precyzji 
w obróbce wirnika, wałkom na łożyskach kulkowych i przekładni ze skośnie 
uzębionymi parami kół.

Wysoka jakość materiałów oraz fachowość pracowników zatrudnionych 
przy produkcji zapewniają pompom BAUER FAMOS długą i bezawaryjną 
żywotność.

Mechaniczne uszczelnienie zapewniają niezawodną pracę. Nie wymagają 
żadnej obsługi. Układ ssawny pompy jest szczelny i  nawet długa 
przerwa w pracy nie powoduje potrzeby ponownego zalewania pompy. 
Przekładnia pompy jest zalana olejem i doskonale sprawdza się w trudnej 
pracy w rolnictwie.

Charakterystyka pomp
Wysokość tłoczenia i wydajność

Parametry techniczne

FAMOS model III 60 IV 80 V100

Obroty wałka do obr/min 540 540 540

Wydajność do m3/h 80 90 150

Wys. Podnoszenia do m 85 120 85

Przyłącze ssawne DN 65 80 100

Przyłącze tłoczne DN 50 65 80

Waga kg 48 73 63

Zapotrzebowanie mocy i wydajność
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Górne ograniczenie charakterystyki odpowiada max. obrotom wałka 
pompy 540 obr/min.
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Nominalna moc silnika ciągnika musi być wyższa o ok. 30-35% od zapotrzebo-
wania pompy. Moc na wałku ciagnika odpowiada wymaganej mocy pompy
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