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Seria A 4-biegunowa służy do pompowania kla- 
rownych cieczy i ścieków. Szeroki zakres i wysoka 
sprawność hydrauliczna sprawia, że seria ta jest 
szczególnie przydatna w stacjach uzdatniania wody, 
kanalizacji, rolnictwie i zakładach przemysłowych,             
w tym na lotniskach, w podziemnym transporcie 
publicznym, w szpitalach i hotelach. 
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Stopa 
sprzęgająca   
TYP: DUTY 100 i B6
Automatic coupling foot
Type: DUTY 100 and B6

Uchwyt inox
Stainless steel handle

Kołnierzowe przyłącze węża 
N3 Wspornik stopy P6
Flanged hose connection N3
Foot support P6
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