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Membránová 
a vysokotlaká 
čerpadla
Membránová čerpadla 
jedinečná pro čerpaní bahnitých 
nebo písečných vod.

Vysokotlaká čerpadla poskytují vyšší 
tlak vody na výstupu čerpadla.

Čerpadla SUBARU PTX “D“ nabízí 
univerzální použití čerpání vod s mírným 
kalem, bahnem nebo písčitých vod. 

Čerpadla SUBARU PTX “H“ se velmi 
osvědčila pro tlakové závlahové systémy, 
hašení nedostupných míst v blízkosti 
vodního zdroje, dopravy vody do výše 
situovaných míst anebo dopravy vody 
na delší vzdálenost s možností zapojení 
několika čerpadel za sebou apod…

Výhody čerpadel SUBARU 
PTX “D“ a “H“:

 ⊲ Motory SUBARU EX s rozvodem OHC

 ⊲ U membránových čerpadel “D“ nevzniká 
opotřebení rotujících součástí kaly

 ⊲ U vysokotlakých čerpadel “H“ využití vyššího 
výstupního tlaku vody pro požadovaný účel

 ⊲ Velmi snadná obsluha a následná úrdžba

 ⊲ Snadné startování motorů SUBARU EX

 ⊲ Usazení čerpadla v odolném rámu pro snadný transport

 ⊲ Zvýšená podpora kvality, volný přístup ke katalogům 
a ceníku dílů na www.subaru-power.eu

PTX201D PTX301D PTX201H
Typ Čerpalo na čistou, 

písčitou a bahnitou vodu - 
membránové

Čerpalo na čistou, 
písčitou a bahnitou vodu - 

membránové

Vysokotlaké čerpadlo na 
znečištěnou vodu

Maximální průtok (l/min) 125 250 400
Celkový výtlak (m) 15 15 50
Sací hloubka (m) 7,6 7,6 8
Ø Sání / Ø Výtlaku (mm) 50,8 x 50,8 (2"x2") 76,2 x 76,2 (3"x3") 50,8 x 50,8 (2"x2")
Hrubost kalu (mm) 15 15 13
Mechanické těsnění x (membrána) x (membránové) Keramika - karbon
Model motoru Subaru EX13 Subaru EX17 Subaru EX17
Typ motoru OHC čtyřdobý
Palivo Automobilový bezolovnatý benzín (Natural 95)
Objem palivové nádrže (l) 2,7 3,6 3,6
Olejový senzor Ano
Startování Ruční
Hmotnost (suchá) (kg) 38,0 45,0 27,0
Rozměry  
(délka x šířka x výška) (mm)

614 x 370 x 510 660 x 420 x 510 539 x 268 x 455

Příslušenství 1x sací koš, 2x šroubení, 3x spona, klíč na zapalovací svíčku

CHAIN DRIVE

OVERHEAD CAM
OHC

SUBARU EX OHC systém 
umožňuje dokonalé mazání. 
Motorový olej je dopravován 
rozvodovým řetězem na vačku a 
ventily, kdy ve spodní části motoru je 
rozstřikován a unikátně chlazen.

OHC (Over Head Camshaft) 
Novodobý ventilový rozvod, kdy 
vačkový hřídel je umístěn v hlavě válce 
s ventily. Toto umístění vačkového 
hřídele snižuje nepřesnost vůlí provozu 
motoru oproti OHV rozvodu.

www.subaru-power.cz


