
SAND - MUDDER - SLAM 
 
STP2-500 pumper fjerner væsker med indhold af ovennævnte, som var det rent vand! 
Af hovedbestanddele, der gør STP2-500 til markedets stærkeste 230V-entreprenørpumpe, skal nævnes: 
 
• Pumpehus i støbejern, der er særdeles modstandsdygtig overfor slitage og tåler høj 
    gennemstrømning. 
• Løbehjul er fremstillet i polyurethan. 
• 10 mm fri afstand mellem løbehjul og pumpehus, der sikrer stor gennemstrømning og stabil 
    pumpe-karakteristik. 
• Bundsi med 10 mm huller, der forhindrer større partikler i at blokere løbehjulet. 
• Termosikring som slår pumpen fra ved for høje temperaturer. 
 
Leveres med: Storz kobling, 10 m tov og godkendt slagfast stik. 

STP2-500 SERIEN 

» STP2-500 fjerner væsker med indhold af sand, mudder og slam som det rene vand « 
 

Tekniske data 

Type: STP2-500 STP2-500A STP2-500F 

DB Nr. 1706158 1729771 1729772 

VVS nr. 391498112 391498212 391498312 

Udløb (mm) 50 50 50 

Spænding (gV) 230 230 230 

Hz 50 50 50 

Motorydelse kW 0,4 0,4 0,4 

Motorydelse Hk 0,5 0,5 0,5 

Max løftehøjde (m) 12 12 12 

Max kapacitet 205 205 205 

Vægt (kg) 10 10 10 

Løbehjulspassage (mm) 10 10 10 

  Med automatik Suger ned til 5mm. 



SAND - MUDDER - SLAM 
 
STP2-500 pumper fjerner væsker med indhold af ovennævnte, som var det rent vand! 
Af hovedbestanddele, der gør STP2-500 til markedets stærkeste 230V-entreprenørpumpe, skal nævnes: 
 
• Pumpehus i støbejern, der er særdeles modstandsdygtig overfor slitage og tåler høj 
    gennemstrømning. 
• Løbehjul er fremstillet i polyurethan. 
• 10 mm fri afstand mellem løbehjul og pumpehus, der sikrer stor gennemstrømning og stabil 
    pumpe-karakteristik. 
• Bundsi med 10 mm huller, der forhindrer større partikler i at blokere løbehjulet. 
• Termosikring som slår pumpen fra ved for høje temperaturer. 
 
Leveres med: Storz kobling, 10 m tov og godkendt slagfast stik. 
 
Sættet består af 1 stk. pumpe, 15 m slange med koblinger, 
Storz kobling og slagfast plastboks. 

STP2-500 SÆT BOKS 

» STP2-500 fjerner væsker med indhold af sand, mudder og slam som det rene vand « 
 

Tekniske data 

Type: STP2-500 

DB Nr. 1729770 

VVS nr. 391498512 

Udløb (mm) 50 

Spænding (gV) 230 

Hz 50 

Motorydelse kW 0,4 

Motorydelse Hk 0,5 

Max løftehøjde (m) 12 

Max kapacitet 205 

Vægt (kg) 10 

Løbehjulspassage (mm) 10 


