
ÚČINNÉ A UNIVERZÁLNE...

Čerpadlo SuperFlo je produktom viac
ako 40 rokov inovácií hydraulického
inžinierstva. Výsledkom je jeho
schopnosť vyššieho prietoku vody pri
nižších prevádzkových nákladoch a
supertichý chod. Naviac pri prevádzke s
nižším zaťažením je aj nižšie
opotrebovanie, čím sa dosiahne dlhšia
životnosť a návratnosť investície.

• Tichý chod vďaka vynikajúcemu dizajnu 
vnútorného prúdu, ktorý redukuje
hydraulickú hlučnosť.

• Priehľadné, “Cam and Ramp™” veko
predfiltra umožňuje ľahkú kontrolu
košíka a správne dosadnutie na miesto 
len pootočením o štvrťkruh.

• Robustný TEFC (Totally enclosed fan
cooled) motor pre dlhú životnosť.

• Samonasávacie, pre jednoduchý štart.
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AUTORIZOVANÝ PREDAJCA:

SILNÝ, TICHÝ TYP

Superflo®

Čerpadlo SuperFlo spĺňa všetky kritériá pre špičkové 
bazénové, spa ale aj čerpadlo vodných atrakcií. Je super 
energeticky účinné, super tiché, so super jednoduchou 
obsluhou. Plus, je vytvorené z inovatívnych materiálov, 
vhodných aj do veľmi náročných inštalácií a podmienok. Či 
už pri novej inštalácii alebo ako náhrada do starších 
technológií, SuperFlo je jednoznačne super voľba.

Ďalšie dôležité vlastnosti : 
• S motormi 0.37 kW (½ HP) - 2.20 kW (3 HP), je 

perfektne vhodné do vašich aplikácií a zaručuje 
minimálnu spotrebu energie.

• V ponuke sú aj jednofázové, aj trojfázové prevedenia.
• Výkon aj tlak sú testované pre zaručenie najvyššej 

kvality.
• 2-ročná záruka

ModEl kW hP volt FÁZY

P-sfl-051 0.37 ½ 220-240v 1

P-sfl-071 0.55 ¾ 220-240v 1

P-sfl-073 0.55 ¾ 380-420v 3

P-sfl-101 0.75 1 220-240v 1

P-sfl-103E2* 0.75 1 380-420v 3

P-sfl-151 1.10 1.5 220-240v 1

P-sfl-153E2* 1.10 1.5 380-420v 3

P-sfl-201 1.50 2 220-240v 1

P-sfl-203E2* 1.50 2 380-420v 3

P-sfl-301 2.20 3 220-240v 1

P-sfl-303E2* 2.20 3 380-420v 3

* V súlade s E2

trvanlivý 
TEFC	motor

priehľadné “Camp & Ramp” veko

masívna stena 
jednodielneho 
telesa čerpadla, 
pre tichý chod


