
БЕНЗИНОВА МОТОПОМПА 
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

21-05 012351001(UKR)

Назва виробу Бензинова мотопомпа
Назва моделі SEV-100X STV-100X

Категорія Самовсмоктувальна, центробіжна помпа
(Hidels pump)

Самовсмоктувальна, центробіжна помпа
(помпа для середньозабрудненої води)
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Діам.  
підключення

Всмоктування 100 мм (4")
Об'єм 100 мм (4")

З'єднувальна різьба Зовнішня Трубна різьба BSP
Повний напір 28 м (91 футів)
Об'єм витоку 1500 л/хв (396 ам. галонів/хв) 
Макс. напір всмоктування 8 м (26 фути)
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Тип 4-тактний бензиновий двигун з примусовим 
повітряним охолодженням

Модель KOSHIN K300
Робочий об'єм 301 куб. см
Номінальна вихідна потужність 5,0 кВт (6,8 к.с.) / 3600 об/хв
Максимальна вихідна потужність 6,0 кВт (8,2 к.с.) / 3600 об/хв
Пальне Автомобільний неетильований бензин
Об'єм паливного бака Розмір бака: 6,5 л (1,71 ам. галонів), Корисний об'єм: 5,9 л (1,55 ам. галонів) 
Моторне масло Масло для 4-тактного двигуна: API класу SE або вище, SAE15W-40
Об'єм моторного масла 1,1 л (0,29 ам. галонів) 
Час безперервної роботи Прибл. 1,8 год
Метод запуску Перезапуск стартера

П
ри

да
тн

і 
рі

ди
ни

Консистенція Чиста вода Вода з піском і брудом
(зважені тверді часточки) *1

Відсоток суспендованих 
твердих часточок - 10 % *2

Макс. розмір твердих часточок - 9 мм (0.35 ")
Температура 5-45 °C (41-113 °F)

Стандартне приладдя
1 сітчастий фільтр, 2 комплекта 

муфт, 3 хомути шланга, 1 комплект 
інструментів для двигуна

1 сітчастий фільтр, 2 комплекта муфт, 
3 хомути шланга, 1 комплект інструментів 

для двигуна, 1 гайкових ключа
Маса нетто 54,9 кг (121,0 фунтів) 56,5 кг (124,6 фунтів)
Маса брутто 64,3 кг (141,8 фунтів) 66,1 кг (145,7 фунтів)
Розміри виробу Д × Ш × В 683 × 495 × 645 мм (27" x 20" x 26")
Розміри упаковки Д × Ш × В 718 × 525 × 675 мм (29" x 21" x 27")

З метою вдосконалення технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.
*1: Вода з піском і брудом – тверді часточки, сміття, що плаває в товщі води.
*2:  При більш високому процентному вмісті твердих суспендованих часточок можливе передчасне зношення і відмова обладнання. 
 Для нормального перекачування води з будь-яким сміттям всі тверді часточки повинні бути у вигляді суспензії.
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Примітка: 
Гарантуються мінімальні, а не завищені 
максимальні показники продуктивності.ОБ'ЄМ ВИТОКУ (л/хв)
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ДІАГРАМА РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


