
 

Vuilwaterpomp

GE-DP 7330 LL ECO

Ident-nr.: 11013
Art.-nr.: 4170790

De 2in1 combinatiepomp GE-DP 7330 LL ECO is de robuuste en betrouwbare helper voor het snelle afpompen van vijvers, bouwputten of ondergelopen 
kelderruimtes, en kan worden ingezet voor helder of vuil water met een korrelgrootte tot 3 cm. Met een krachtontneming van slechts 730 watt transporteert 
deze sterke dompelpomp elk uur tot wel 16.500 liter water en overtuigt zo met optimale energie-efficiëntie. Met de gepatenteerde regeling van het werkings- 
en afzuigniveau kan de snelle aanpassing van de gewenste pompinstelling gebeuren. Het extreem robuuste pomphuis met hoogwaardige glijringdichting is 
zelfs betrouwbaar bestendig tegen harde ontwateringstaken en garandeert een lange levensduur. 

 Uitrusting 

• 2in1 combi-pomp - helder water en vuil water met één pomp 
• Helder water: vlak afzuigend tot 1 mm restwaterstand 
• Vuil water: tot 30 mm korrelgrootte in grof vuil water 
• Pompstart reeds mogelijk vanaf 10 mm waterhoogte 
• Gepatenteerde regeling van het afzuigniveau door eenvoudige draaibeweging

• Traploos in de hoogte verstelbare vlotterschakelaar 
• Hoogwaardige glijringdichting voor lange levensduur 
• Ergonomische draaggreep met geïntegreerd ophangoog 
• Goed bereikbare slangaansluiting aan de bovenkant van de pomp

• Slangaansluiting ca. 47,8 mm (G 1 ½) buitendraad 
• Universele adapter voor 25/32 mm-slangen en 33,3 mm (G 1) buitendraad

• Automatisch bedrijf voor gewenste waterstand (vlotterschakelaar)

• Huis van stootvast kunststof en roestvrij stalen buitenbekleding

• ECO Power: meer transportcapaciteit, minder stroomverbruik 

 Technische gegevens 

• Netaansluiting 230 V  |  50 Hz 
• Vermogen 730 W 
• Max. transportcapaciteit 16500 l/h 
• Max. opvoerhoogte 8,5 m 
• Max. dompeldiepte 8 m 
• Max. watertemperatuur 35 °C 
• Max. grootte van vreemde voorwerpen 30 mm 
• Slangaansluiting 47,8mm (G11/2 buitendraad)

• Netsnoer 11 m  |  H07RN-F 

 Logistieke gegevens 

• Gewicht van het product: 6,1 kg 
• Bruto gewicht afzonderlijke verpakking 6,5 kg 
• Maten afzonderlijke verpakking 240 x 240 x 380 mm

• Stuks per exportkarton 3 STK 
• Bruto gewicht exportkarton 24,5 kg 
• Maten exportkarton 750 x 270 x 420 mm

• Containerhoeveelheden (20"/40"/40"HC) 885 | 1845 | 2214 
Afbeeldingen kunnen toebehoren voorstellen, dat niet in de standaard omvang van de levering is inbegrepen.
Afbeeldingen gelijkvormig, van productie afhankelijke afwijkingen voorbehouden
Het GS teken heeft alleen betrekking op het product, uitgezonderd toebehoren


