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P U M P I N G  A N D  E N E R G Y  S O L U T I O N S

INSTRUKCJA 
OBSŁUGI



Motopompa szlamowa w ramie 
 

Specyfikacja techniczna: 

Przeznaczenie      Woda ściekowa 

Producent / Typ     Varisco / J2 - 180 

Max przepływ      51 m3 / h, zobacz krzywą wydajnośći 

Max. wysokość podnoszenia    48 mwc, zobacz krzywą wydajnośći 

Max wysokość podnoszenia na ssaniu pompy 8m 

Przyłącze ssawne     2’’ 

Przyłącze zrzutowe     2’’ 

Przelot       Do 15mm 

Wymiary L x W x H     860mm x 710mm x 1140mm 

Waga       126kg 

Napęd       Silnik benzynowy 

Marka silnika / Typ     Kohler / CH440 

Moc na kole zamachowym / Obroty silnika  10,4 kW / 3600 obrotów /min 

Zbiornik paliwa     7,7 litrów 

Max. Zużycie paliwa     2,5 l/h 

Czas pracy na max obrotach silnika   3h 

GPS       Nie wyposażony 

 



 



 



J2 180 
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1 Opis, zastosowanie i zasady działania 
 

1.1 Opis 
 

OSTRZEŻENIE: Niniejsza instrukcja ma na celu przekazanie ważnych informacji, których 
należy przestrzegać podczas przechowywania, transportu, instalacji, obsługi i konserwacji 
zestawu pompy. Dlatego zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed 
uruchomieniem zestawu pompy. Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym 
niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem lub użytkowaniem poza normalnymi 
parametrami pracy zestawu pompowego, należy przestrzegać wszystkich zaleceń 
niniejszej instrukcji. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do 
uszkodzenia lub przedwczesnej awarii zestawu pompowego i spowodować obrażenia. 

Wszelkie takie działania spowodują unieważnienie gwarancji.  
 

Pompa odśrodkowa model J2-180 to w zasadzie pompa napędzana silnikiem benzynowym, 
wyposażona w wirnik z otwartymi łopatkami, dzięki czemu może obsługiwać nawet ciecze 
zawierające cząstki stałe. Pompa może również pracować w sposób zadowalający z cieczami 
zawierającymi rozpuszczone gazy lub powietrze. Nadaje się do obsługi cieczy o lepkości do 50 cSt, 
zawierających ciała stałe w zawiesinie, i może być stosowany w przemyśle, inżynierii lądowej i 
wodnej, przemyśle stoczniowym, oczyszczaniu ścieków, budownictwie i rolnictwie. Nie wolno go 
używać w środowisku zagrożonym wybuchem. Przy zamawianiu, składaniu zapytań itp. należy 
zawsze podawać typ pompy wydrukowany na odpowiedniej tabliczce znamionowej lub numer 
seryjny. 

 

Zasada samozasysania  

Powietrze (żółte strzałki) jest zasysane do pompy dzięki podciśnieniu wytwarzanemu przez 

poruszający się wirnik i ulega emulgacji z cieczą (niebieskie strzałki) znajdującą się w korpusie 

pompy. Emulsja powietrzno-cieczowa jest wtłaczana do komory zalewowej, gdzie lżejsze powietrze 

jest oddzielane i opuszcza ją przez rurę wylotową; cięższa ciecz spada z powrotem do obiegu. Gdy 

całe powietrze zostanie usunięte z rury ssącej, pompa jest zalewana i pracuje jak normalna pompa 

odśrodkowa. Pompa może również pracować z mieszaniną powietrza i cieczy 

  



1.2 Budowa 
 

 

Główne elementy pompy:  
1 - Hak do podnoszenia, 2 - Filtr powietrza. 3 - Zbiornik paliwa. 4 - Przyłącze z szybkozłączem, 
rura tłoczna, 5 - Tłumik wydechu, 6 - Przyłącze z szybkozłączem, rura ssawna, 7 - Zespół 
pompy, 8 - Uchwyt ruchomy, 9 - Rama, 10 - Opona 

  



 

2 Specyfikacja i wymiary 
 

J2 180 

Max wydajność 51m3/h 

Ciśn. maks. 48m 

Transport ciał stałych 15mm 

Waga 126 kg 

Porty połączeniowe 2" DN50 

Wymiary DxSxW 860x710x1140 

Silnik benzynowy Kohler CH440 

Przemieszczenie 429 cm3 

Uruchomienie Rozruch cięgnem 

Zasilanie 10,4 kW 

Prędkość nominalna 3600 rpm 

Pojemność zbiornika 
paliwa 

7.7 l 

Chłodzenie Powietrze 

 

 

 

 
  



3 Wydajność i krzywa 
 

 

  



4 Instrukcja bezpieczeństwa 
 

Niniejsza instrukcja zawiera symbole ostrzegawcze i symbole bezpieczeństwa. Nie ignoruj 
zaleceń niniejszej instrukcji. Mają one na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa oraz 
zapobieganie szkodom dla środowiska i zespołu pompowego. 

 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 
Kiedy pojawia się symbol niebezpieczeństwa z tekstem 

NIEBEZPIECZEŃSTWO, towarzyszy mu informacja, która ma ogromne 

znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich zaangażowanych osób. 

Ignorowanie tych informacji może spowodować obrażenia (prawdopodobnie poważne) 
lub nawet śmierć. 

 

 

OSTRZEŻENIE 
Kiedy pojawia się symbol ostrzegawczy z tekstem OSTRZEŻENIE, towarzyszą 

mu informacje, które mają ogromne znaczenie dla wszystkich osób związanych 

z zespołem pompowym. Ignorowanie tych informacji może spowodować 

obrażenia lub uszkodzenie jednostki pompowej (prawdopodobnie poważne) 
. 

Zespół pompowy jest zgodny z europejską dyrektywą maszynową. Nie wyklucza to jednak 
możliwości wypadków w przypadku nieprawidłowego użytkowania. 
Używanie pompy do innego zastosowania i/lub umieszczenie pompy w środowisku innym niż te 
określone w momencie zakupu jest surowo zabronione i może spowodować niebezpieczną 
sytuację. 
Dotyczy to szczególnie cieczy korozyjnych, toksycznych lub innych niebezpiecznych. Zespół 
pompowy może być instalowany, obsługiwany i konserwowany tylko przez osoby, które przeszły 
odpowiednie szkolenie i są świadome związanych z tym zagrożeń. 
Instalator, operator i personel konserwacyjny muszą przestrzegać lokalnych przepisów 
bezpieczeństwa. Kierownictwo firmy jest odpowiedzialne za zapewnienie, że wszystkie prace są 
wykonywane przez wykwalifikowany personel oraz w sposób bezpieczny. Zabrania się 
dokonywania zmian w zespole pompy bez pisemnej zgody firmy Varisco. 
W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w pompie bez pisemnej zgody firmy Varisco, 

firma Varisco zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności. Jeżeli poziom emisji hałasu przekracza 85 

dB (A), należy nosić ochronniki słuchu. 

Upewnij się, że gorące/zimne i wirujące części pompy są odpowiednio osłonięte, aby zapobiec 
niezamierzonemu kontaktowi. 

Niedopuszczalne jest uruchamianie pompy w przypadku braku lub uszkodzenia takich osłon. 

Kierownictwo firmy musi upewnić się, że każdy, kto pracuje przy zespole pompowym jest 
świadomy rodzaju pompowanej cieczy. Osoby te muszą wiedzieć, jakie środki należy podjąć w 
przypadku wycieku. 
Utylizuj w odpowiedzialny sposób wszelkie wyciekające płyny. Przestrzegaj lokalnych przepisów 

Nigdy nie dopuszczaj do pracy zespołu pompowego z zablokowanym przewodem spustowym. 

Nagromadzenie ciepła może doprowadzić do wybuchu 

 

 

OSTRZEŻENIE 
W przypadku pożaru lub każdej innej sytuacji, w której otwarty ogień pojawia 
się wewnątrz lub na zewnątrz urządzenia, należy używać wyłącznie 
odpowiednich środków gaśniczych (np. dwutlenku węgla). Surowo zabrania 
się używania wody do gaszenia płomieni  

 



 

 

Podnieść pompę tylko za górną część uchwytu 

 

Stosować kombinezony i buty izolacyjne wykonane zgodnie z określonymi 
przepisami bezpieczeństwa 

 

Używać okularów ochronnych 

 

Stosować rękawice ochronne 

 

Nosić nauszniki ochronne 

 

Nosić kaski ochronne 

 

Nie zbliżać się do gorących powierzchni (silnik i pompa próżniowa) 

 

Trzymać z dala od ruchomych części (paski itp.) 

 

  



5 Transport i podnoszenie 
 
„Transport” odnosi się do etapu, w którym sprzęt jest przenoszony z miejsca produkcji do miejsca, w 
którym będzie używany.  
Wyposażenie elektryczne jest dostarczane fizycznie zamocowane do konstrukcji odpowiadającej mu 
maszyny; informacje na temat metod transportu i obsługi znajdują się w instrukcji obsługi i 
konserwacji.  
Podczas transportu i przenoszenia urządzeń elektrycznych należy unikać wszelkiego rodzaju 
uderzeń i naprężeń elementów. Należy szczególnie zadbać, by:  

• upewnić się, że drzwi lub włazy dostępowe są prawidłowo zamknięte i zabezpieczone;  

• urządzenie było chronione przed wszelkimi możliwymi uderzeniami i naprężeniami w 
zależności od rodzaju transportu.  

 
Podczas transportu i przenoszenia urządzenia należy zawsze przestrzegać następujących 
środków ostrożności:  

• nie stać pod zawieszonymi ładunkami i zachować bezpieczną odległość od obszaru, w 
którym ładunek jest obsługiwany;  

• jeżeli ładunek musi być prowadzony podczas podnoszenia, nie należy używać w tym celu 
bezpośrednio ani rąk, ani nóg. Należy stosować odpowiedni sprzęt, który pozwoli 
personelowi na zachowanie bezpiecznej odległości od podnoszonego ładunku.  

 
 

 

OSTRZEŻENIE 
Używaj certyfikowanego sprzętu do podnoszenia o odpowiednim udźwigu i zawsze 

podnoś bezpośrednio od góry. Podnoszenie pod kątem może prowadzić do 

niebezpiecznych sytuacji. 

Prace podnośnikowe mogą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio 
upoważniony personel. 

Ponieważ dostępnych jest wiele różnych wersji zespołu pompowego, podano tylko 

ogólne instrukcje. Informacje o masie i wymiarach można znaleźć w specyfikacji 

konkretnego zespołu pompowego. 

 



 

 

OSTRZEŻENIE 
Zapobiegać szczególnie gwałtownym uderzeniom podczas transportu, zwracając 
uwagę na całkowite wymiary towaru i mocując ładunek w sposób zapobiegający jego 
przewróceniu się 

  

Punkt podnoszenia dźwigiem   Punkty podnoszenia wózkiem widłowym 

 

  



6 Przewody i instalacja 

6.1 Instalacje  
 
Dokładnie wyczyść przewody przed podłączeniem ich do pompy. Rury ssawne muszą mieć taką 
samą średnicę jak króciec ssawny pompy (w przypadku większych średnic należy zasięgnąć porady 
VARISCO S.p.a.). Tam, gdzie to możliwe, należy unikać krzywizn, kolanek lub zwężeń, które mogą 
ograniczać przepływ cieczy do pompy. 
Ustaw pompę jak najbliżej pompowanej cieczy. Tam, gdzie to możliwe, staraj się skrócić długość rury 
ssącej. 
 

 
Połączenia rur ssących muszą być całkowicie szczelne: sprawdź gwinty rur, uszczelki kołnierzy, 

szybkozłączki itp. 

 

  



7 Symbole 
 

Na silniku pompy można znaleźć symbole. Ich opisy są wyjaśnione poniżej. 

 
  



8 Przygotowanie do uruchomienia  
 

 

 

OSTRZEŻENIE 
Jeśli pompa jest wyposażona w pompę próżniową, pompa nie musi być 
napełniana pompowaną cieczą. 

 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 
Przed uruchomieniem pompy należy sprawdzić, czy wszystkie części systemu 
zostały prawidłowo zamontowane i czy wszystkie urządzenia zabezpieczające 
działają. 

 

8.1 SPRAWDZANIE USZCZELNIENIA 
Przed uruchomieniem pompy należy sprawdzić typ uszczelnienia mechanicznego podany na 
tabliczce znamionowej pompy. 
 

8.2 Pompy z uszczelnieniami mechanicznymi typu TW lub T4W 
Uszczelnienia mechaniczne typu TW i T4W są wypełnione smarem podczas montażu. Nie wymagają 
konserwacji przez pierwsze 500 godzin pracy pompy 
 

 
 

 

8.3 Pompy z uszczelnieniem mechanicznym typu T 
 
Uszczelnienia mechaniczne typu T są smarowane olejem. Sprawdzić poziom oleju w olejarce, w 
razie niskiego poziomu uzupełnić olejem silnikowym 

 
 
 
 
 

 



8.4 Napełnianie korpusu pompy 
 

Całkowicie napełnić korpus pompy cieczą, która ma być pompowana przez otwór w górnej części 
obudowy (1). Gdy pompa jest zatrzymana, korpus nie opróżnia się i dlatego nie ma potrzeby jej 
uzupełniania. 
 

 

8.5 Sprawdź paliwo w zbiorniku 
 
 

 

OSTRZEŻENIE 
Zawsze sprawdzaj poziom paliwa w zbiorniku paliwa. Nie uruchamiaj pompy, gdy 

kończy się paliwo. W takim przypadku do układu paliwowego może dostać się 

powietrze. 

 

 
 

 

OSTRZEŻENIE 
Podczas uzupełniania paliwa silnik MUSI być wyłączony.  

 

 

 

8.6 Sprawdź poziom oleju w silniku 
 
 

 

OSTRZEŻENIE 
Gorący olej i komponenty mogą spowodować obrażenia ciała. Nie dopuszczaj do 
kontaktu gorącego oleju lub gorących elementów ze skórą. 

Uwaga 
Aby wykonać tę konserwację, silnik musi zostać zatrzymany. 
 

1. Wyjmij bagnet z silnika (1). Poziom oleju musi znajdować się powyżej znaku MIN 
2. W razie potrzeby wlej trochę oleju przez otwór bagnetu (1). 

 



 

8.7 Sprawdzanie zagrożeń dla bezpieczeństwa i środowiska 
 

NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI SĄ SUROWO ZABRONIONE: 
 

• Używanie pomp w środowisku zagrożonym wybuchem. 

• Przeprowadzanie konserwacji przy pracującym silniku. 

• Wspinanie się na pompę z pracującym silnikiem w celu wykonywania wszelkich prac. 

• Praca na pompie, gdy jest ona podłączona do aktywnego pilota zdalnego sterowania. 

• Przed uruchomieniem pompy montowanej na przyczepie należy upewnić się, że koła 
są odpowiednio zablokowane. 

• Używanie pompy napędzanej silnikiem w pomieszczeniach jest surowo wzbronione. 
 
 

8.8 Sprawdzenie wizualne 
 

• Sprawdź pompę pod kątem wycieków 

• Sprawdź, czy nie ma pęknięć 

• Sprawdź, czy niczego nie brakuje lub nie ma uszkodzonych części 

• Porty ssawne i tłoczne nie są uszkodzone 

• itp. 
 

8.9 Zalewanie 
 
Uwaga: jeżeli pompa nie napełnia się, nie należy jej eksploatować dłużej niż 2 minuty, aby 
uniknąć przegrzania cieczy i uszkodzenia uszczelnienia. Jeżeli pompa nie napełnia się, należy 
przeczytać rozdział poświęcony rozwiązywaniu problemów. 
Pompy napędzane silnikiem powinny być stopniowo doprowadzane do prędkości roboczej. Nigdy 
nie zmieniać ogranicznika przyspieszenia: przy prędkościach wyższych niż te, na które ustawiony 
jest silnik, pompa pobierałaby więcej mocy, niż może dostarczyć silnik.  
Nigdy nie należy przekraczać maksymalnej prędkości podanej na tabliczce znamionowej pompy. 
Po zalaniu pompy:  

1. Sprawdzić szczelność uszczelnienia wału.  
2. Sprawdzić, czy prąd pobierany przez silnik nie przekracza wartości znamionowej podanej na 

tabliczce znamionowej. 
3. Jeżeli pompa nie wydaje się pracować normalnie, należy ją zatrzymać i znaleźć przyczynę w 

rozdziale dotyczącym rozwiązywania problemów. 



 

9 Uruchomienie  
 

1. Sprawdzić typ pompy (tabliczka znamionowa) i charakterystykę zespołu pompowego, takie jak: 
prędkość obrotowa, ciśnienie robocze, pobór mocy, temperatura robocza, kierunek obrotów, 
nadwyżkę wysokości ssania itp. 

2. Sprawdź czy zespół pompowy jest umieszczony zgodnie z instrukcją. Zwróć szczególną uwagę 

na obszar wokół zespołu pompowego. Zadbaj, aby pompa miała dostęp do odpowiedniej ilości 

świeżego powietrza. 

3. Sprawdzić czy zainstalowane są zabezpieczenia wymagane obowiązującymi przepisami 
bezpieczeństwa. 

4. Podłączyć węże  

5. Wykonaj przygotowania do uruchomienia 

6. Ustaw przełącznik Start-Stop silnika w pozycji „ON” (1) 

 

 
 

7. Przesuń dźwignię przepustnicy do pozycji „Żółw” (2) 
8. Otwórz dźwignię dopływu paliwa (3) 
9. Jeśli silnik jest zimny, zamknij dźwignię ssania (4) 
10. Pociągnąć za uchwyt rozrusznika (5).  

 



 
11. Po uruchomieniu silnika otwórz dźwignię ssania (4). Silnik nabiera nominalnej prędkości i 

zaczyna płynnie pracować. 
 

 

OSTRZEŻENIE 
Jeśli podczas uruchamiania wystąpią wibracje, natychmiast zatrzymaj pompę i 
usuń 
przyczynę przed ponownym uruchomieniem. 

 

 

OSTRZEŻENIE 
Jeśli wartość podciśnienia pompy jest ustawiona zbyt wysoko, możliwe jest 
wystąpienie kawitacji w agregacie pompowym, co można rozpoznać po wysokim 
poziomie wibracji, trzaskaniu pompy, zmniejszonej wydajności i ciśnieniu. Długotrwałe 
utrzymywanie się takiego stanu spowoduje uszkodzenie agregatu pompowego. 
Kontynuacja pracy agregatu pompowego w takim stanie spowoduje unieważnienie 
gwarancji 

 
 

 

OSTRZEŻENIE 
Pompa nie może pracować bez pompowania cieczy dłużej niż 2 minuty. Może to 
spowodować uszkodzenie uszczelnienia mechanicznego.  

 
  



10 Zatrzymanie 
 

1. Przekręć przełącznik Start-Stop silnika do pozycji „OFF” (1). Obserwuj, czy system zatrzymuje 

się stopniowo i płynnie. 

 

 

2. Zamknij przepustnicę paliwa (2). 

 

 
 

3. Jeśli podejrzewasz, że ciecz zaczyna zamarzać, opróżnij pompę gdy medium jest nadal w 

stanie ciekłym. 

  



11 Opróżnianie pompy, gdy istnieje niebezpieczeństwo 
zamarznięcia 

 

 

 

OSTRZEŻENIE 

W przypadku niebezpieczeństwa zamarznięcia należy opróżnić pompę służącą do 

pompowania cieczy, która może zamarznąć (podczas postoju). 

 

1. Wyłącz silnik i otwórz port spustowy (1). 
 

 
 

 

2. Zamknij port spustowy (1) po całkowitym spuszczeniu wody. 
  



 

12 Rozwiązywanie problemów 
 

 

 

OSTRZEŻENIE 
W przypadku awarii lub nieprawidłowego działania, należy natychmiast wyłączyć 

pompę lub zespół pompowy, aby zapobiec niebezpiecznej sytuacji i/lub uszkodzeniu 

(prawdopodobnie poważnemu) pompy lub zespołu pompowego. 

Poinformuj osoby odpowiedzialne. Określ przyczynę awarii. Rozwiąż problem przed 

ponownym uruchomieniem pompy 
 

Problem Możliwa przyczyna Metody weryfikacji i 
rozwiązania 

Pompa nie napełnia 
się 

Przewód doprowadzający pod 
ciśnieniem 

Odpowietrzyć przewód tłoczny. 

Wirnik może być zużyty lub 
uszkodzony  

Zdemontować obudowę pompy i 
sprawdzić wirnik pod kątem zużycia 

Filtr ssawny, jeśli ma zastosowanie, 
może być zatkany 

Usunąć przeszkody 

Nadmierny skok ssania  Zmniejszyć wysokość ssania 

Powietrze przedostające się przez 
uszczelkę 

Zdemontować uszczelkę i oczyścić ją 

Wirnik zatkany przez ciała obce Zdemontować obudowę i usunąć 
ciała obce 

Pompa nie dostarcza 
cieczy 

Wysokość podnoszenia wymagana 
przez instalację jest większa niż 
znamionowa wysokość 
podnoszenia pompy 

Poprawić projekt instalacji lub wybrać 
inną pompę 

Nadmierne opory przepływu wzdłuż 
przewodu ssawnego 

Zweryfikować rozmieszczenie kolan, 
zaworów, zwężeń itp.; w razie 
potrzeby zwiększyć średnicę 
rurociągu 

Wirnik zatkany przez ciała obce Zdemontować obudowę i usunąć 
ciała obce 

Przewody ssawne/tłoczne mogą 
być zatkane lub zapchane 

Zlokalizować zatkany lub zapchany 
obszar i oczyścić go 

Pompa nie dostarcza 
wystarczającej ilości 
cieczy 

Wycieki powietrza w przewodzie 
ssącym. 

Sprawdzić szczelność połączeń i 
skontrolować rurę ssawną. 

Wirnik i/lub płyta ścieralna mogą 
być zużyte. 

Wymienić je po zdemontowaniu 
pompy. 

Zbyt mała średnica rury ssawnej. Wymienić rurę ssawną. 

Pompa nie zapewnia 
wystarczającego 
ciśnienia 

Lepkość cieczy jest wyższa niż 
oczekiwana 

Po dokonaniu pomiaru lepkości 
cieczy należy skontaktować się z 
producentem pompy. 
Lepkość dla pomp odśrodkowych nie 
powinna przekraczać 50 cSt 

Pompa pochłania zbyt 
dużo mocy 

Pompa pracuje w warunkach 
innych niż określone w umowie 

Sprawdzić warunki pracy pompy i 
porównać je z tymi podanymi na 
tabliczce znamionowej pompy 

Gęstość cieczy jest wyższa niż 
planowana 

Zmierzyć gęstość cieczy i porównać 
ją z wartością umowną 

Nieprawidłowe ustawienie Sprawdź, czy urządzenie jest 



urządzenia prawidłowo ustawione 

Wewnątrz pompy może 
występować tarcie pomiędzy 
elementami obracającymi się i 
stałymi 

Zdemontować korpus pompy i 
sprawdzić, czy nie ma zadrapań na 
powierzchniach 

Ciała obce w wirniku Zdemontować obudowę pompy i 
usunąć ciała obce 

Pompa wibruje i jest 
głośna 

Pompa pracuje ze zbyt małym 
natężeniem przepływu 

Sprawdzić ustawienia zaworów w 
systemie oraz odczyty na 
manometrach i podciśnieniomierzach 

Pompa lub orurowanie nie są 
pewnie zamocowane 

Upewnij się, że orurowanie systemu 
jest prawidłowo zamocowane 

Kawitacja pompy Zmniejszyć wysokość ssania 

Ciała obce w wirniku Zdemontować obudowę pompy i 
usunąć ciała obce 

Uszkodzone korki 
pomp itp 

Problemy mechaniczne Sprawdzić wał, sprzęgła, silnik, koła 
pasowe i pasy, przekładnie 

Ciała obce w wirniku Sprawdzić wirnik, demontując 
obudowę pompy 

Łożyska nie są trwałe Brak smarowania Smarowanie łożysk 

Ciała obce w łożyskach Wymienić łożyska 

Łożyska są zardzewiałe Wymienić łożyska 

Uszczelnianie 1-2 uszczelnienie Ten typ uszczelnienia jest 
odpowiedni do pompowania 
brudnych cieczy lub cieczy 
zawierających cząstki ścierne i 
produkty ropopochodne o 
temperaturze do 110°C: sprawdzać 
poziom smaru w smarownicy w 
regularnych odstępach czasu. Jeśli 
pompa przecieka podczas pracy, 
należy wymienić uszczelkę 

 


