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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     Koshin / KTH – 50x 

Max przepływ      42 m3 / h, zobacz krzywą wydajnośći 

Max. wysokość podnoszenia    30 mwc, zobacz krzywą wydajnośći 

Max wysokość podnoszenia na ssaniu pompy 8m 

Przyłącze ssawne     2’’ 

Przyłącze zrzutowe     2’’ 

Przelot       Do 20mm 

Wymiary L x W x H     620mm x 480mm x 480mm 

Waga       47kg 

Napęd       Silnik benzynowy 

Marka silnika / Typ     Honda / GX160 

Moc na kole zamachowym / Obroty silnika  3,6 kW / 3600 obrotów /min 

Zbiornik paliwa     3,6 litrów 

Max. Zużycie paliwa     1,17 l/h 

Czas pracy na max obrotach silnika   2h 

GPS       Nie wyposażony 
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KTH 50x - 80X - 100X 
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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.  
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2 Budowa 
 

 

Główne elementy pompy:  
1 - Kołnierz tłoczny, 2 - Korek zalewowy, 3 - Korek zbiornika paliwa, 4 - Tłumik, 5 - Kołnierz 
ssący, 6 - Korek spustowy wody, 7 - Śruba, 8 - Korek spustowy oleju, 9 - Zatyczka do 
zdejmowania wirnika, 10 - Rama 
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3 Specyfikacja i wymiary 
 

Model KTH-50X KTH-80X KTH-100X 

Średnica połączenia 50mm (2”) 80mm (3’’) 100mm (4’’) 

Gwint przyłączeniowy Gwint BSP Gwint BSP  Gwint BSP 

Całkowita wysokość 
podnoszenia 

30m 27m 25m 

Objętość podawania 700L/min 1340 L/min 1600 L/min 

Maks. wysokość 
zasysania wody 

8m 8m 8m 

Typ silnika 4-suwowy silnik 
benzynowy z 
wymuszonym 
chłodzeniem 
powietrzem 

4-suwowy silnik 
benzynowy z 
wymuszonym 
chłodzeniem 
powietrzem 

4-suwowy silnik 
benzynowy z 
wymuszonym 
chłodzeniem 
powietrzem 

Model silnika Honda GX160 Honda GX240 Honda GX340 

Pojemność 163cc 242cc 337cc 

Moc znamionowa 
wyjściowa 

2,9 kW / 3600 
obr./min 

4,4 kW / 3600 
obr./min 

5,8 kW / 3600 obr./min 

Moc maksymalna 3,6 kW / 3600 
obr./min 

5,3 kW / 3600 
obr./min 

5,8 kW / 3600 obr./min 

Paliwo Bezołowiowa 
benzyna 
samochodowa 

Bezołowiowa 
benzyna 
samochodowa 

Bezołowiowa benzyna 
samochodowa 

Pojemność zbiornika 
paliwa 

3,6L 5,3L 6,1L 

Metoda uruchamiania Rozrusznik ręczny Rozrusznik ręczny Rozrusznik ręczny 

Waga netto: 47 kg 58 kg 78 kg 

Wymiary Dł. x Wys. x 
Szer. (mm) 

620x480x480 710x580x530 790x680x580 

Transport ciał stałych 20mm 27mm 27mm 

 



6 
 

  



7 
 

4 Krzywa wydajności 
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5 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 tycj 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 pompowym bez pisemnej zgody firmy 
Koshin. 

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  
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   Zagrożenie 

 

Unikaj pożaru podczas 
tankowania lub 
konserwacji. Wysoki 
stopień łatwopalności! 

 

Nie używaj pompy 
ustawionej na 
pochyłym terenie. 
Wyciek paliwa przez 
korek zbiornika lub 
gaźnik może 
spowodować pożar. 

 

Nie używaj pompy do 
brudnej wody z ciałami 
stałymi w pomieszczeniu 
lub w złych warunkach 
wentylacyjnych. W 
spalinach znajdują się 
szkodliwe substancje. 
Istnieje 
niebezpieczeństwo 
zatrucia gazem.  

W przypadku 
eksploatacji pompy do 
brudnej wody z 
ciałami stałymi w 
studni lub zagłębieniu, 
osoba obsługująca 
pompę nie może 
wchodzić do małej 
przestrzeni, ponieważ 
istnieje 
niebezpieczeństwo 
zatrucia gazem. 

 

Nie umieszczaj żadnych 
przeszkód wokół tłumika 
silnika. Może to 
spowodować pożar lub 
awarię. 

 

Nie wolno 
przeprowadzać 
remontów ani  
napraw, chyba że 
przez osobę 
przeszkoloną w tym 
zakresie. 

 

Przeczytaj uważnie i 
zrozum w pełni przed 
użyciem. 

 

Dzieci nie powinny 
zbliżać się do pompy 
podczas jej pracy. 

 

Nie wolno dotykać 
tłumika ani żadnej części 
silnika. Może to 
spowodować oparzenia. 

 

Nie uruchamiać 
pompy bez wody w 
pompie. Spowoduje to 
uszkodzenie pompy. 

 

Należy używać tylko 
odpowiedniego typu 
węża ssącego. Tolerancja 
temperatury wody: Od 5 
do 45⁰C. Użycie pompy 
do wody poza 
wymienionym zakresem 
może spowodować 
awarię. 

 

Ta pompa nie jest 
odpowiednia do: 
Wody pitnej, wody 
morskiej, nafty, 
lekkiego oleju, 
ciężkiego oleju, 
benzyny, chemikaliów 
itp. 
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Proszę użyć węża 
ssącego po stronie 
ssącej. Proszę zakupić 
odpowiedni wąż pasujący 
do średnicy przyłącza i 
odpowiedniej długości. 

 

Podczas podłączania 
węża ssawnego lub 
tłocznego do pompy 
należy mocno 
podłączyć wąż ze 
złączką i opaską. 

6 Transport 
 
„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 sprzętu należy unikać wszelkiego rodzaju uderzeń i naprężeń 
elementów. Należy szczególnie zadbać, by:  

• wszystkie osłony, korki, korek wlewu paliwa itp. były dokręcone;  

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

 
 

 

OSTRZEŻENIE 
Sprzęt przed transportem należy wyłączyć i ostudzić. 
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7 Przewody i instalacja 
 
Dokładnie wyczyść przewody przed podłączeniem ich do pompy. Rury ssące muszą mieć taką 
samą średnicę jak króciec ssawny pompy (w przypadku większych średnic należy zasięgnąć 
porady dotyczącej pompy Koshin). 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. 

Uważaj na uderzenia wodne 

 

 

OSTRZEŻENIE 
Nie pozwól, aby jakikolwiek pojazd przejeżdżał przez wąż tłoczny. 
Nie zamykaj gwałtownie zaworu tłocznego, ponieważ może wystąpić uderzenie 
wodne. 
Może to spowodować poważne uszkodzenie pompy. 
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8 Uzupełnienie paliwa 
 

 

 

OSTRZEŻENIE 
Aby wykonać tę operację, silnik musi być wyłączony i ostudzony. Tankowania 
paliwa nie można przeprowadzać w pobliżu otwartego ognia ani paląc papierosa!. 

1. Otwórz korek zbiornika paliwa (1), wizualnie sprawdź poziom paliwa i jeśli to konieczne, 

uzupełnij je. 
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9 Przygotowanie do uruchomienia  
 

 

 

OSTRZEŻENIE 
Jeśli pompa nie jest wyposażona w pompę próżniową, należy ją napełnić 
pompowaną cieczą. 

 

 

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

 

9.1 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. 
 
 

 

OSTRZEŻENIE 

Praca bez napełnienia wodą może spowodować uszkodzenie uszczelnienia 

mechanicznego. 

 

 

 

9.2 Sprawdzenie poziomu paliwa 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. 
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OSTRZEŻENIE 

Podczas uzupełniania paliwa silnik MUSI być wyłączony.  

 

 

 

9.3 Sprawdzenie poziomu oleju w silniku 
 
Przed uruchomieniem silnika sprawdź, czy olej silnikowy jest napełniony do wymaganego poziomu. 
Brak oleju silnikowego lub niedobór oleju silnikowego może powodować problemy z silnikiem.  
 
 

 

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 pleju musi znajdować się powyżej znaku MIN 
2. W razie potrzeby wlej trochę oleju przez otwór bagnetu (1). 

 

 
 

9.4 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. 
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• Używanie pompy napędzanej silnikiem w pomieszczeniach jest surowo 
wzbronione. 
 
 

9.5 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 

• Upewnij się, że po stronie węża tłocznego nie ma przeszkód 

• itp. 
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10 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 miałą dostęp do 

odpowiedniej ilości świeżego powietrza. 

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

4. Podłącz węże  

5. Upewnij się, że filtr siatkowy (filtr ssący) na końcu węża ssącego jest zanurzony w 
wodzie 

6. Wykonaj przygotowania do 
uruchomienia 

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

 

 
 

8. Przesuń dźwignię przepustnicy do pozycji „Żółw” (2) 
9. Otwórz dźwignię dopływu paliwa (3) 
10. Jeśli silnik jest zimny, zamknij dźwignię ssania (4) 
11. Pociągnąć za uchwyt rozrusznika (5).  
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12. 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.  
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11 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. 
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12 Opróżnianie pompy, gdy istnieje niebezpieczeństwo 
zamarznięcia 

 

 

 

OSTRZEŻENIE 

W przypadku niebezpieczeństwa zamarznięcia, należy opróżnić pompę z cieczy, 

która może zamarznąć (podczas postoju). 

 

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

 
 

 

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

 

OSTRZEŻENIE 

Aby wykonać tę operację pompa MUSI być wyłączona. 

1. Weź klucz do śrub (1) 

 

2. Ostrożnie odkręć wszystkie 4 (2) nakrętki za pomocą klucza. 
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3. Zdjąć przednią pokrywę (3) sprawdzić stan O-ringu (4), w razie potrzeby wymień go. 

 

4. Sprawdź ruch wirnika (5), oczyść wszystkie przeszkody (6) z wirnika. 

  

5. Ostrożnie załóż z powrotem przednią pokrywę i dokręć wszystkie 4 śruby (2).  
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14 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 obraca się Rdzewiejące wnętrze silnika Zapoznaj się z instrukcją obsługi silnika 

Wypalenie silnika Zapoznaj się z instrukcją obsługi silnika 

Zablokowany wirnik Zdemontuj i wyczyść wirnik (rozwiązanie 
1) 

Ciała obce Usuń ciała obce 

Niewystarczająca 
wielkość podawania 
wody 

Nieszczelność ze strony ssącej Sprawdź orurowanie po stronie ssącej 
(rozwiązanie 2) 

Zmniejszona moc wyjściowa silnika Sprawdź i napraw silnik 

Uszkodzone uszczelnienie 
mechaniczne 

Wymień uszczelnienie mechaniczne 

Wysokość ssania jest wysoka Zmniejsz wysokość ssania 

Zbyt cienki, zbyt długi lub zagięty 
wąż 

Zamienić na grubszy, lub skrócić lub 
wyprostować 

Wyciek wody z węża lub rury 
tłocznej 

Sprawdź i napraw wyciek wody 

Blokowanie wirnika ciałami obcymi Zdemontuj i wyczyść wirnik (rozwiązanie 
1) 

Zużywanie się wirnika Wymień wirnik 

Wysoka zawartość piasku Usuń zawartość piasku 

Pompa nie napełnia 
się samodzielnie wodą 

Powietrze wlatuje od strony ssącej Sprawdź orurowanie po stronie ssącej 
(rozwiązanie 2) 

Niedostateczna ilość wody do 
zalewania wewnątrz korpusu 
pompy 

Całkowicie zalej pompę 

Korek spustowy nie jest dokręcony Mocno dokręć korek spustowy 

Nierówne obroty silnika Patrz instrukcja obsługi silnika 

Wyciek powietrza z uszczelnienia 
mechanicznego 

Wymień uszczelnienie mechaniczne 

Wąż tłoczny jest uszkodzony Wymień wąż tłoczny 
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Rozwiązanie 1 

Usuń blokadę wirnika. (nie zdejmować wirnika) 

 

1. Śruba pokrywy 

2. Kołnierz strony podającej 

3. Zakrętka 

4. Kołnierz strony ssącej 

5. Przednia pokrywa 

6. Obudowa wirnika 

7. Wirnik 

8. Uszczelnienie mechaniczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązanie 2 

Sprawdź rurę ssącą 

W przypadku braku ssania lub małej dostawy przyczyną jest zwykle wyciek powietrza po stronie 

ssącej. 

W takim wypadku: 

1. Zdejmij wąż ssący. 

2. Uruchom silnik z wodą w pompie. 

3. Przyciśnij dłonią, aby zakryć otwór ssący i odczekaj 30 sekund. Jeśli poczujesz ssanie na 

dłoni, oznacza to, że pompa działa prawidłowo, ale połączenie węża wymaga korekty. 

4. Sprawdź, czy zainstalowano uszczelnienie gumowe i czy w wężu ssącym jest nieszczelność. 
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