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Magas nyomású, triplex, búvárdugattyús szivattyú aggregát 

Az alábbi CAT aggregátokat speciálisan a különböző ipari alkalmazásokhoz fejlesztették ki. Széles 
körben alkalmazzák őket autómosókban a járművek magas nyomáson történő kézi mosásához is. 

Az aggregát kompakt kivitelének köszönhetően helytakarékos, valamint a beépített armatúrák és 
vezérlő doboz lehetővé teszi az azonnali üzembe helyezést. 

CAT – Magas nyomású szivattyú 

- Krómozott korrózióálló réz szivattyúfej  
- Kerámia dugattyúk 
- Nemesacél szelepek, szelepülékek és rugók 
- Speciális alapanyagú tömítések 
- Zajmentes üzemelés 
- Alu-öntvény forgattyúsház 
- Kovácsolt CrMo forgattyústengely 
- Könnyű karbantarthatóság 

Tartozékok 

- Háromfázisú motor 
- Nyomásszabályzó bypass szelep 
- Nyomásmérő 
- Áramláskapcsoló a szárazon futás 
  elleni védelemhez 
- Motorvédő kapcsoló 
- Üzemidő számláló 
- Alaplemez 
- 3 m-es hálózati tápkábel 16 amperes CEE 
  szabvány szerinti csatlakozó dugóval 
- Falra szerelhető vezérlő doboz Működés 

Nyomásesés esetén (a magasnyomású pisztolykar meghúzásával) a szivattyú automatikusan 
bekapcsol. A pisztolykar elengedésével 3-30 mp késéssel (tetszés szerint beállítható) készenlét 
üzemmódba kapcsol a szivattyú, majd rögtön működésbe lép, amint a pisztolyt ismét működtetni 
kezdjük. 

A folyadék áramlásának megszünése esetén az aggregát nem kapcsol be, ezzel elkerülhető a 
szivattyú szárazon futtatása. (a belépő nyomás nélküli kivitelhez nem alkalmazható)  

Teljesítményadatok 

Modell 
Szállítási 

teljesítmény 
[l/min] 

Üzemi 
nyomás  

[bar] 

Max. 
vízhőmérséklet 

[°C] 

Motor 
teljesítménye 

[kW] 
Tömeg            

[kg] 
Méretek 
H/Sz/M 

300 10 150 70 4 50 850x400x550 
310 15 150 70 4 50 850x400x550 
340 13 150 70 4 50 850x400x550 
350 15 150 70 4 50 850x400x550 

5CP3120 15 200 70 5,5 50 850x400x550 
5CP5120 19 150 70 5,5 50 850x400x550 
5CP6120 23 110 70 5,5 50 850x400x550 

Alapkivitelben a szivattyúk a megfelelő teljesítmény elérése érdekében minimum 1,4 maximum 4 bar 
szívóoldali belépőnyomást igényelnek és engednek meg ! 

Opciók 

1. Működés belépő nyomás nélkül

2. Elektromágneses adagoló
szivattyú mosószerhez

Változtatás jogát fenntartjuk ! 2013. 01. 09. 
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