
Dodáme vodu
v každém skupenství

MEMBER OF THE SIWATEC GROUP



Mobilní čerpací stanice AQUA-D

Mobilní čerpací agregáty jsou vhodné pro čerpání a dopravu vody do 
závlahových systémů nebo jako posilovací čerpací stanice na závlaho-
vých řádech. Použití těchto agregátů je výhodné tam, kde je zapotřebí 
čerpat vodu bez připojení elektrické energie nebo na mobilních závla-
hových systémech. Nabízené stroje mohou zastoupit celou šíři běžně 
používaných výkonů čerpacích stanic od 5 kW do 170 kW. Q/H parame-
try agregátů jsou cca 18 - 900 m3/h, 3,5 - 17,5 bar.

Konstrukce je tvořena dvoukolovým podvozkem s vestavěnou palivovou 
nádrží. Podvozek je vybaven stabilizačními podpěrami a demontovatel-
ným ojem. Blok motoru a čerpadla je na rámu uchycen přes silent-bloky, 
které kompenzují vybrace vznikající při provozu. 

Agregáty jsou osazeny motory IVECO, DEUTZ, nebo LOMBARDINI a čer-
padly CAPRARI nebo ROVATTI. Součástí mobilní čerpací stanice je i pří-
slušná řídící elektronika a bezpečnostní prvky.

Základní vybavení mobilní čerpací stanice AQUA-D:

 • 3 - 6 válcový dieslový motor chlazený vzduchem nebo vodou
  včetně provozních kapalin,
 • odstředivé čerpadlo spojené s motorem pomocí pružné spojky,
 • dvoukolový podvozek s vestavěnou nádrží,
 • kontrolní panel včetně kompletní elektroinstalace. Panel není
  součástí agregátů nižší výkonnostní řady (např. AQUA-D 20/75),
 • manuální tlakový spínač pro odstavení agregátu při poklesu
  tlaku pod defi novanou hodnotu -  slouží jako ochrana při havárii
  na trubním řádu, nebo při přetěžování čerpadla,
 • 24 h. časovač pro nastavení doby provozu agregátu,
 • baterie.

Volitelné vybavení mobilní čerpací stanice AQAU-D:

 • ruční membránové čerpadlo pro zahlcení sacího potrubí,
 • elektrické čerpadlo pro zahlcení sacího potrubí,
 • sací a výtlačné potrubí dle požadavků zákazníka, včetně armatur,
 • tlakový spínač pro odstavení čerpadla po dosažení
  max. přípustného tlaku,
 • regulátor otáček motoru – pro řízení otáček přímo
  z řídícího panelu,
 • ochranná střecha nad motorem agregátu,
 • protihlukové zakrytování agregátu,
 • dálkové ovládání agregátu pomocí GMS sítě,
 • další prvky automatiky – automatické spouštění a odstavení
  agregátu na základě defi novaných tlaků nebo při havarijních
  situacích,
 • další úpravy agregátu, podvozku, automatiky atd. dle požadavků
  zákazníka.



Parametry základní řady agregátů AQUA-D

Typ Motor Čerpadlo
Max. 

výkon 
[HP/kW]

Parametry Dimenze          
sání/

výtlak

Typ rámu 
/ objem 

[l]ot./min. Q [l/s] H [m]

AQUA-D 
20/75

Lombardini 11LD626/3

Rovatti F2R626/2I 42/31 2600 20 75 DN 
80/60 S101/50poč. válců: 3

objem [cm3]: 1870

AQUA-D 
40/70

NEF IVECO N45MSAA00

Rovatti F34P125KF 81/60 1700 40 71 DN 
100/80 SR2/300poč. válců: 4

objem [cm3]: 4500

AQUA-D 
55/70

NEF IVECO N45MSTX20

Rovatti F34K125/2I 126/93 1600 54 71 DN 
125/100 SR3/360poč. válců: 4

objem [cm3]: 4500

AQUA-D 
75/75

NEF IVECO N67MNTA20

Rovatti F34K150/2L 175/129 1700 75 77 DN 
150/125 SR4/400poč. válců: 6

objem [cm3]: 6700

Typ ot./min. Q (l/s) H (m) Typ ot./min. Q (l/s) H (m)

AQUA 20/75

2600

10 88

AQUA 40/70

1800

30 82

15 83 40 80

20 75 50 78

2200

10 68

1700

30 73

15 63,3 40 71

20 51 50 69

Typ ot./min. Q (l/s) H (m) Typ ot./min. Q (l/s) H (m)

AQUA 55/70

1800

30 115

AQUA 75/75

1800

33 110

37 112 58 104

46 107 83 78

1600

23 91

1700

33 98

37 86 62 88

54 71 75 77

Parametry základní řady agregátů AQUA-D

V případě zájmu dodá společnost Aqua Industrial mobilní čerpací agregáty se specifi ckými parametry, přesně dle 
požadavků zákazníka. Agregáty lze přizpůsobit jak pro tlakové aplikace (do 17,5 bar), tak pro objemové aplikace 
(do 900 m3/hod). 



Mobilní čerpací stanice AQUA-D

Aqua Industrial s.r.o., Dalimilova 54b, 783 35 Olomouc – Chomoutov
tel. +420 736 626 696   •   web: www.aquaindustrial.cz   •   email: aquaindustrial@aquaindustrial.cz

Změna údajů vyhrazena. Společnost Aqua Industrial nenese odpovědnost za případné škody vzniklé špatným vyložením nebo užitím informací obsažených v tomto prospektu.


