
BZP / H-BZP
POMPY SPALINOWE

PARAMETRY

Nazwa Typ silnika 
(ilu suwowy)

Obroty silnika
(obr/min)

Pojemno!" zbiornika 
paliwa/oleju

(L)

Rodzaj 
paliwa Moc (HP) Waga 

(kg)

BZP-10 2 6500 1,2 PB95 2 9

BZP-20 4 3600 3,6 / 0,6 PB95 6,5 23

BZP-30 4 3600 3,6 / 0,6 PB95 6,5 26

H-BZP-20 4 3600 3,6 / 0,6 PB95 6,5 28

H-BZP-30 4 3600 6,5 / 0,6 PB95 13 53

Seria pomp spalinowych montowana na metalowym stela!u. Pompy znajduj" zastosowanie przy odwodnieniach oraz nawodnieniach. Pompy 
przeznaczone s" do pompowania wody czystej jak i brudnej z cia#ami sta#ymi o nieprzekraczalnej wielko$ci zgodnie z%parametrami technicznymi. 
&wietnie sprawdza si' w budownictwie, s#u!bach po!arniczych i gospodarstwach rolnych. Dzi'ki zastosowaniu silnika spalinowego pompy s"  
ca#kowicie niezale!na od sieci elektrycznej przez co s" tak ch'tnie wybierana przez klientów. W sk#ad zestawu wchodzi metalowy stela! utrzymuj"cy 
ca#y mechanizm spalinowy tj. silnik benzynowy, zbiornik paliwa oraz pompa z%kró(cami do zasysania i%t#oczenia wody. 

Silnik pomp BZP powinien wspó#pracowa( z olejem SAE 10W-30, który zalecany jest do ogólnego zastosowania.

Do korzystania z pompy wymagane jest u!ycie dwóch rodzajów w'!y:
• W"! ss"cy,  musi by( szczelny na ca#ej d#ugo$ci oraz powinien znajdowa( si' w sztywnym oplocie tak aby w czasie pracy nie uleg# zassaniu 

/ zakleszczeniu.  &rednica w'!a musi odpowiada( $rednicy kró(ca ss"cego pompy, w"! nie mo!e mie( mniejszej $rednicy. Na ko)cu w'!a 
ss"cego za#ó! kosz ss"cy z zaworem zwrotnym.

• W"! t#oczny powinien mie( minimaln" $rednic' tak" jak króciec t#oczny. Jako w'!e t#oczne mo!na u!ywa( w'!y parcianych 
(tzw. stra!ackich). 

Nazwa Max.wydajno!"
[l/min]

Max.wysoko!"
podnoszenia 

[m]

Max.g#$boko!" 
ssania [m]

Maksymalna 
temperature cieczy 

(OC)

Maksymalne 
ci!nienie Kró"ce Wymiary

BZP-10 200 33 7 35 3 1 x 1 340x250x340

BZP-20 600 30 7 35 3 2 x 2 510x390x465

BZP-30 1000 30 7 35 3 3 x 3 510x390x465

H-BZP-20 600 70 7 35 7 2 x 2 510x390x465

H-BZP-30 700 95 7 35 9,5 3 x 3 530x410x470

fot. BZP-10 fot. BZP-20
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