
 TECHNICKÁ DATA                               SRC461 
 

Název výrobku: SUDOVÉ RUČNÍ ČERPADLO - DO SAE 40 

Firemní označení: SRC461 

Dodavatel: REO AMOS, spol. s r.o. 

 Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava - Třebovice 

 tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460 

 E-mail: reoamos@reoamos.cz 
 WWW.REOAMOS.CZ 
Technický popis:     kovové ruční čerpadlo s teleskopickou sací trubicí pro 60 l a 200 l sudy. 

 

Doporučené užití: k přečerpávání kapalin o viskozitě do 40 SAE z 200 l a sudů do 

 přenosných nádob. 

 

Parametry: výška      500 mm 

 průměr       60 mm 

 hloubka čerpání   470 - 890 mm 

 průměr otvoru        2“ a 3/2“  

 připojovací závit ponorné trubky ¾“ 

Výkon     0,25 - 0,30 L/zdvih  

Výkon     cca 16 - 17 ltr. / 1 min. 

 hmotnost                      2,35 kg  

 

Chemická odolnost: ropné látky, oleje, nafta, LTO 

                                   POZOR – čerpadlo není určeno k čerpání hořlavin I. Tř.  

 nebezpečnosti. 

Skladování: Skladovat v neagresivním prostředí s obvyklou teplotou a vlhkostí. 

 Udržovat v čistotě umožňující pravidelnou kontrolu. 

Složení:  Pozinkovaná ocelová trubka s 2“ závitem a aretační maticí, hliníková 

   odlitá pístová hlavice s pákou, ocelová teleskopická trubice, výpustná 

   trubice s 3/4“ závitem, šroubovací zátka. 

Návod k použití:  1. Provést zkoušku chemické odolnosti pro neověřené kapaliny. 

2.  Před každým použitím zkontrolovat stav závitu výpustního otvoru 

sudu. 

3.  Nastavit požadovanou délku sací trubice. 

4.  Opatrně našroubovat čerpadlo do 2“ otvoru v sudu a dotáhnout. 

5.  Kývavým pohybem páky čerpadla čerpat kapalinu do připravené 

nádoby. Na jeden zdvih lze přečerpat 0.3 l. 

Upozornění: Před prvním použitím do čerpadla nalít čerpanou tekutinu pro vznik  

 podtlaku. 

 

Záruka:                     12 měsíců od data prodeje, za předpokladu manipulace a užívání zboží 

předepsaným nebo obvyklým způsobem; za vady a škody vzniklé 

nesprávným zacházením či používáním nenese prodávající žádnou 

odpovědnost. 
 

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, 

povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací. 

 

Dne 1. 10. 2020:       Ing. Ondřej Stoniš 
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