Hy

Hydraulisch aangedreven vuil water pompen voor de landbouw, industrie en gemeenten.

De cobra - familie bestaat uit drie verschillende types!
Cobra 30-1,5“ ook wel de mini-cobra genaamd, is erg
gemakkelijk te hanteren door zijn lage gewicht.
De pomp heeft een maximale capaciteit van ± 500ltr /min,
en is geschikt voor het leeg pompen van kelders e.d., het
vullen van tanks b.v. sproeimachines of als bilg pomp
te gebruiken.
Cobra 90-3“ is in de landbouw het favoriete model.
De Pomp capaciteit is ± 1500 ltr /min. en is daardoor zeer
voor het vullen van tanks, als pomp bij bronnen en als bilg pomp te
gebruiken voor het verpompen van gier en dunne mest.
Groter assortiment van toebehoren.
Cobra 150-4” is de grote broer in de pompen- familie.
Het is de meest geschikte pomp voor het verpompen van mest
of als bilg pomp, waar grote capaciteiten gewenst
zijn (± 2500 ltr/min.)
Alle cobra pompen hebben de volgende voordelen:
Laag gewicht, zijn daardoor goed te hanteren en te verplaatsen
De slang loopt leeg, als de pomp omhoog wordt getrokken.
Aangedreven door de hydrauliek van de trekker, graafmachine, enz.
Robuust, kan tegen drek, stenen en drooglopen.
Erg gebruiksvriendelijk, geen lekkage of problemen met
vastzittende kleppen.

COBRA 90 - IS ALTIJD TE VERTROUWEN
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SNELLE FlEXIBELE AANSLUITING OM TIJD TE
BESPAREN.
De loonwerkers waarderen de veelzijdigheid van de cobra
pompen bij hun graafwerkzaamheden. De cobra pompen
worden dan eventueel gebruikt voor het afvoeren van
grondwater of slik. In de mijnen worden reeds vele cobra
pompen ingezet. Er zijn meestal geen beperkende factoren
voor de cobra pompen.
De mini- cobra 30”is gemakkelijk in handeling en overal
in te zetten. Een belangrijke accesoire voor de mini- cobra
is de drijver om de pomp van de sterk en grof bevuilde
bodem te houden.

Cobra 90-3”en de 150-4” zijn erg goed te
gebruiken bij graafmachines e.d., waar slik en
water moeten worden verpompt. De foto
de cobra 90 in bedrijf tijdens de kabelleggen.
De mini- cobra 30”is gemakkelijk te hanteren. Op de foto,
de pomp met drijver.

Plat opgerolde Lichtgewicht
slang
spiraalslang

Voor de cobra pompen is een grote
verscheidenheid van accesoires, zoals
verbindingshuizen, slangen, bajonetkoppelingen etc. (zie hieronder)

PA-R slangklem Manlijk en vrouw- Gegalveniseerde Gegalveniseerde
lijk deel van de
bocht 90º
verbindingsbuis
koppeling met
rubberdichting

Technische specificaties:
Model
Opbrengst

Druk

Olie flow

Gewicht

Ø pomphuis

Cobra 30 1.5“
Cobra 90 3“
Cobra 150 4“

5 atm.
1-1.2 atm.
1-1.2 atm.

15-30 l/min.
25-45 l/min.
45-65 l/min.

3 kg
8 kg
14 kg

140 mm.
200 mm.
250 mm.

500 l/min.
1500 l/min.
2500 l/min.
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