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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

SIURBLIO 
VARTOTOJO 
VADOVAS



Benzininis siurblys 
 

Techninė specifikacija: 

Numatytas naudojimas    Drenažo vandens pumpavimas 

Gamintojas / Tipas     Koshin / KTH – 80x 

Maksimalus našumas     80 m3 / h, žiūrėti kreivę 

Maksimalus pakėlimas     27 mwc, žiūrėti kreivę 

Maksimalus pasiurbimas    8m 

Pasiurbimo jungtis     3’’ 

Išmetimo jungtis     3’’ 

Dalelių pralaidumas     Iki 27mm 

Išmatavimai L x W x H     710mm x 580mm x 530mm 

Svoris       58kg 

Variklis       Benzininis varaklis 

Variklio markė / Tipas     Honda / GX240 

Variklio galia / aps./min    5,3 kW / 3600 aps./min 

Kuro bakas      5,3 litrų 

Maks. kuro suvartojimas    2,6 l/h 

Maksimalus darbo laikas pilnomis apsukomis 2,5h 

GPS       NeĮrengtas 
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KTH 50x –80X – 100X 
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1 Aprašymas 
 

ĮSPĖJIMAS. Šioje naudojimo instrukcijoje pateikiama svarbi informacija ir nurodymai, 
kurių būtina laikytis saugant, gabenant, montuojant, eksploatuojant ir vykdant siurblio 
techninės priežiūros darbus. Prieš pradėdami naudoti siurblį atidžiai perskaitykite 
naudojimo instrukciją. Siekiant išvengti žalos, atsiradusios dėl netinkamo arba 
neteisingo naudojimo arba naudojimo nesilaikant įprastų siurblio parametrų, būtina 
vykdyti šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus. Priešingu atveju, galima 
sugadinti siurblį, siurblys greitai susidėvės, arba iškils sužeidimų pavojus. Tokiais 

atvejais garantija netaikoma. 
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2 Konstrukcija 
 

 

Pagrindinės siurblio dalys 
1 – išleidimo jungė; 2 – užpildymo angos kamštis; 3 – kuro bako kamštis; 4 – duslintuvas; 
5 – įsiurbimo jungė; 6 – vandens išleidimo kamštis; 7 – rankenėlė; 8 – alyvos išleidimo 
kamštis; 9 – darbo rato išėmimo kamštis; 10 – rėmas 
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3 Specifikacijos ir matmenys 
 

Modelis KTH-50X KTH-80X KTH-100X 

Jungties skersmuo 50 mm (2”) 80 mm (3’’) 100 mm (4’’) 

Jungties sriegis BSP sriegis BSP sriegis BSP sriegis 

Visas pakėlimo aukštis 30 m 27 m 25 m 

Našumas 700 l/min. 1340 l/min. 1600 l/min. 

Maks. pakėlimo aukštis 8 m 8 m 8 m 

Variklio tipas 4 taktų benzininis 
variklis, aušinamas 
priverstiniu oro srautu 

4 taktų benzininis 
variklis, aušinamas 
priverstiniu oro srautu 

4 taktų benzininis 
variklis, aušinamas 
priverstiniu oro srautu 

Variklio modelis Honda GX160 Honda GX240 Honda GX340 

Darbinis tūris 163 cm3 242 cm3 337 cm3 

Nominali galia 2,9 kW / 
3600 aps./min. 

4,4 kW / 
3600 aps./min. 

5,8 kW / 
3600 aps./min. 

Maksimali galia 3,6 kW / 
3600 aps./min. 

5,3 kW / 
3600 aps./min. 

5,8 kW / 
3600 aps./min. 

Kuras Bešvinis benzinas, 
skirtas automobiliams 

Bešvinis benzinas, 
skirtas automobiliams 

Bešvinis benzinas, 
skirtas automobiliams 

Kuro bako talpa 3,6 l 5,3 l 6,1 l 

Užvedimo būdas Rankinis starteris Rankinis starteris Rankinis starteris 
Grynasis svoris 47 kg 58 kg 78 kg 

Matmenys I×A×P (mm) 620×480×480 710×580×530 790×680×580 

Maks. kietųjų dalelių 
dydis 

20 mm 27 mm 27 mm 

 

  



6 
 

4 Eksploatacinių savybių kreivė 

 

 

  

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ KREIVĖ Užtikrinamos minimalios, ne maksimalios, 

eksploatacinės savybės. 
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5 Saugos nurodymai 
 

Šioje naudojimo instrukcijoje naudojami įspėjamieji ir saugos simboliai. Laikykitės 
nurodymų. Jie yra skirti saugoti jūsų sveikatą ir užtikrinti saugumą bei išvengti žalos 
aplinkai ir siurbliui. 

 

 

PAVOJUS 
Tekste yra nurodytas pavojaus simbolis su užrašu PAVOJUS ir šalia 
pateikta informacija, kuri yra labai svarbi visų susijusių asmenų 
saugumui. Nesilaikant pateiktų nurodymų, kyla sužeidimo (galimai 
sunkaus) arba mirties pavojus. 

 

 

ĮSPĖJIMAS 
Tekste yra nurodytas įspėjimo simbolis su užrašu ĮSPĖJIMAS ir šalia 
pateikiama informacija, kuri yra labai svarbi visiems su siurblio 
eksploatavimu susijusiems asmenims. Nesilaikant pateiktų nurodymų, 
kyla sužeidimo arba siurblio sugadinimo (galimai nepataisomo) pavojus. 

Siurblys atitinka Europos mašinų direktyvos reikalavimus. Tačiau, jei įrenginys naudojamas 
neteisingai, nelaimingų atsitikimų galimybė išlieka. 
Griežtai draudžiama siurblį naudoti ir (arba) sumontuoti kitoje aplinkoje, nei buvo 
apibrėžta įsigijimo metu, nes dėl to gali susidaryti pavojingų situacijų. 
Tai ypač taikytina sukeliantiems koroziją, nuodingiems ir kitiems pavojingiems skysčiams. 
Siurblį montuoti, valdyti ir vykdyti jo techninę priežiūrą gali tik tinkamai išmokyti ir su 
susijusiais pavojais susipažinę asmenys. 
Montuotojas, operatorius ir techninės priežiūros darbuotojai privalo laikytis vietos 
saugos taisyklių. Už tai, kad visus darbus saugiai vykdytų kvalifikuoti darbuotojai, atsako 
įmonės vadovybė. Draudžiama vykdyti siurblio pakeitimus be raštiško „Koshin“ leidimo. 

Įsitikinkite, kad karštos/šaltos ir besisukančios siurblio dalys yra tinkamai apsaugotos ir 
atsitiktinai prie jų neprisiliesite. 

Draudžiama įjungti siurblį, jei tokių apsaugų nėra arba jos yra pažeistos. 

Įmonės vadovybė turi užtikrinti, kad visi su siurbliu/prie siurblio dirbantys asmenys 
žinotų, kokio tipo skysčiai yra siurbiami. Šie asmenys turi žinoti, kokių priemonių 
reikia imtis įvykus nuotėkiui. 
Visus ištekėjusius skysčius šalinkite atsakingai. Laikykitės vietos taisyklių reikalavimų. 

Siurblys neturi veikti su užblokuota išleidimo linija. Susikaupusi šiluma gali sukelti 

sprogimą. 

 

 

ĮSPĖJIMAS 
Kilus gaisrui arba esant bet kokiai kitai situacijai, kai susiduriama su atvira 
liepsna įrenginio išorėje arba viduje, būtina naudoti tinkamus gesintuvus (pvz. 
anglies dioksido). Draudžiama gesinti pilant vandenį. 
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Pavojus 

 

Saugokitės ugnies, kai 
pilate kurą ir vykdote 
techninės priežiūros 
darbus. Labai degi 
medžiaga! 

 

Nenaudokite ant šlaito 
pastatyto siurblio. Iš 
bako arba 
karbiuratoriaus 
išsiliejęs kuras gali 
sukelti gaisrą. 

 

Nenaudokite siurblio 
patalpoje arba esant 
prastai ventiliacijai. 
Išmetamosiose dujose 
yra nuodingų medžiagų. 
Apsinuodijimo pavojus. 

 

Jei siurblys veikia 
šulinyje arba duobėje, 
siurblio operatorius 
neturi būti uždaroje 
erdvėje, nes kyla 
apsinuodijimo 
išmetamosiomis 
dujomis pavojus. 

 

Nedėkite jokių daiktų 
šalia variklio duslintuvo. 
Gali kilti gaisro arba 
gedimo pavojus. 

 

Kapitalinio remonto ir 
remonto darbus gali 
vykdyti tik išmokyti 
specialistai. 

 

Prieš naudodami siurblį 
atidžiai perskaitykite 
naudojimo instrukciją. 

 

Vaikai turi būti atokiau 
nuo veikiančio 
siurblio. 

 

Nelieskite duslintuvo ir 
kitų variklio dalių. 
Nudegimo pavojus. 

 

Nenaudokite siurblio, 
kai siurblys 
neužpildytas 
vandeniu. Galite 
sugadinti siurblį. 

 

Naudokite tinkamo tipo 
įsiurbimo žarną. Vandens 
temperatūros ribos nuo 5 
iki 45 °C. Nesilaikant šio 
nurodymo galima 
sugadinti siurblį. 

 

Šis siurblys neskirtas 
siurbti geriamąjį 
vandenį, jūros 
vandenį, žibalą, 
lengvąją alyvą, 
dyzeliną, benziną, 
chemines medžiagas 
ir t. t. 

 

Įsiurbimo pusėje 
naudokite tinkamą žarną. 
Įsigykite tinkamą žarną, 
kad ji atitiktų jungties 
skersmenį ir būtų 
tinkamo ilgio.  

 

Prie siurblio 
prijungdami įsiurbimo 
ir išmetimo žarnas 
tvirtai sujunkite su 
mova ir naudokite 
apkabą. 
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6 Transportavimas 
 
„Transportavimas“ reiškia etapą, kai įranga yra perkeliama iš gamybos vietos į eksploatavimo 
vietą. 
Elektros įranga pristatoma mechaniškai pritvirtinta prie atitinkamos įrenginio konstrukcijos; 
transportavimo ir tvarkymo būdus skaitykite specialioje naudojimo ir techninės priežiūros 
instrukcijoje. 
Transportuojant ir dirbant su įranga, reikia vengti bet kokių smūgių ir įtampų. Ypatingas dėmesys 
turi būti skiriamas: 

• užtikrinti, kad visi gaubtai, kamščiai, kuro bako dangtelis ir t. t. būtų užveržti;  

• apsaugoti įrangą nuo bet kokių galimų smūgių ir įtampų, atsižvelgiant į transporto rūšį. 

 
 

 

ĮSPĖJIMAS 
Prieš transportavimą įranga turi būti išjungta ir atvėsusi. 
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7 Vamzdynas ir montavimas 
 
Prieš prijungdami prie siurblio kruopščiai išvalykite vamzdyną. Įsiurbimo vamzdžiai turi būti tokio 
pat skersmens kaip ir siurblio įsiurbimo anga (dėl didesnio skersmens pasitarkite su „Koshin“). Jei 
įmanoma venkite posūkių, alkūnių, susiaurėjimų, kurie gali apriboti skysčio srautą į siurblį. 
Siurblį pastatykite kiek įmanoma arčiau skysčio, kurį reikia siurbti. Jei įmanoma, sumažinkite 
įsiurbimo vamzdžio ilgį. 

 
 
Įsiurbimo vamzdžio jungtys turi būti visiškai sandarios, patikrinkite vamzdžių sriegines jungtis, 

jungių tarpiklius, greito sujungimo movas ir t. t. 

Venkite vandens smūgių 

 

 

ĮSPĖJIMAS 
Bet kokioms transporto priemonėms draudžiama važiuoti per išleidimo žarną. 
Neuždarykite išleidimo žarnos vožtuvo staiga, nes gali susidaryti vandens 
smūgių. 
Galite nepataisomai sugadinti siurblį. 

 

 

  

Išleidimo žarnos 

suspaudimas. 

Neuždaryti išleidimo 

žarnos vožtuvo staiga. 
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8 Kuro pildymas 
 

 

 

ĮSPĖJIMAS 
Pilant kurą, variklis turi būti išjungtas ir atvėsęs. Pildami kurą nerūkykite, šalia 
neturi būti atviros ugnies šaltinių. 

1. Atidarykite kuro bako dangtelį (1), vizualiai patikrinkite kuro lygį bake ir, jei reikia, įpilkite 

kuro. 
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9 Pasiruošimas paleidimui 
 

 

 

ĮSPĖJIMAS 
Jei siurblyje nėra sumontuotas vakuumo siurblys, siurblį reikia užpildyti 
siurbiamu skysčiu. 

 

 

PAVOJUS 
Prieš pradėdami naudoti siurblį, patikrinkite, ar tinkamai sumontuotos visos dalys, ar 
veikia visi saugos įtaisai. 

 

9.1 Siurblio korpuso užpildymas 
 

Per angą korpuso viršuje (1) siurblio korpusą visiškai užpildykite siurbiamu skysčiu. Kai siurblys 
sustabdomas, skystis iš korpuso neišteka, todėl nereikia užpildyti pakartotinai. 
 
 

 

ĮSPĖJIMAS 

Eksploatuojant siurblį neužpildžius korpuso galima sugadinti mechaninį sandariklį. 

 

 

 

9.2 Kuro kiekio bake tikrinimas 
 

 

 

ĮSPĖJIMAS 

Visada patikrinkite kuro kiekį bake. Neužveskite variklio, jei bake yra labai mažai kuro. 

Priešingu atveju į kuro tiekimo sistemą gali patekti oro. 
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ĮSPĖJIMAS 

Pilant kurą į baką, variklis TURI BŪTI išjungtas. 

 

 

 

9.3 Variklio alyvos lygio tikrinimas 
 
Prieš užvesdami variklį, patikrinkite variklio alyvos lygį. Eksploatuojant variklį be alyvos arba su 
per mažu alyvos kiekiu galima sugadinti variklį. 
 
 

 

ĮSPĖJIMAS 
Įkaitusi alyva ir įkaitusios dalys gali sužeisti. Nelieskite alyvos ir įkaitusių dalių. 

Pastaba 
Vykdant techninės priežiūros darbus, variklis turi būti išjungtas. 
 

1. Ištraukite variklio alyvos lygio matuoklį (1), alyvos lygis turi būti virš žymos „MIN“. 
2. Jei reikia, įpilkite alyvos. Alyvą pilkite per alyvos matuoklio angą (1). 

 

 
 

9.4 Saugos ir aplinkosaugos rizikų vertinimas 
 

GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA ATLIKTI TOLIAU IŠVARDYTUS VEIKSMUS. 
 

• Naudoti siurblį potencialiai sprogioje aplinkoje. 

• Vykdyti techninės priežiūros darbus, kai variklis veikia. 

• Lipti ant varikliu varomo siurblio ir vykdyti bet kokius darbus. 

• Naudoti varikliu varomą siurblį patalpose. 
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9.5 Siurblio apžiūra 
 

• Patikrinkite, ar siurblyje nėra jokių nuotėkių. 

• Patikrinkite, ar nėra įtrūkimų. 

• Patikrinkite, ar netrūksta jokių dalių, ar dalys nepažeistos. 

• Patikrinkite, ar nepažeistos įsiurbimo ir išleidimo jungtys. 

• Patikrinkite, ar nėra jokių kliūčių išleidimo žarnos pusėje. 

• t. t. 
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10 Paleidimas 
 

1. Patikrinkite siurblio tipą (tipo plokštelę) ir siurblio charakteristikas: greitį, darbinį slėgį, 
naudojamą galią, eksploatavimo temperatūrą, sukimosi kryptis, NPSH ir t. t. 

2. Patikrinkite, ar siurblys pastatytas taip, kaip yra nurodyta naudojimo instrukcijoje. Atkreipkite 

dėmesį į plotą aplink siurblį. Įsitikinkite, kad įrenginys gali traukti tiek oro, kiek reikia. 

3. Patikrinkite, ar yra laikomasi saugos nurodymų. 

4. Prijunkite žarnas. 

5. Įsitikinkite, kad įsiurbimo žarnos gale sumontuotas sietas (filtras) yra panardintas į 
vandenį. 

6. Atlikite bendruosius siurblio paruošimo paleidimui darbus. 

7. Variklio paleidimo-išjungimo jungiklį pasukite į padėtį „ON“ (1). 

 

 
 

8. Droselio svirtį pastumkite į vėžlio padėtį (2). 
9. Atidarykite kuro kranelį (3). 
10. Jei variklis yra šaltas, uždarykite oro sklendę (4). 
11. Patraukite starterio rankeną (5). 
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12. Užvedę variklį atidarykite oro sklendę (4). Variklio sūkiai padidėja ir variklis pradeda veikti 
sklandžiai. 
 
 

 

 

ĮSPĖJIMAS 
Jei paleidimo metu atsiranda vibracija, išjunkite įrenginį ir pašalinkite 
vibracijos priežastis, prieš vėl jį paleisdami. 

 

 

ĮSPĖJIMAS 
Jei yra nustatytas per didelis vakuumo lygis, siurblyje gali susidaryti 
kavitacija, kurią galima atpažinti iš aukšto vibracijos lygio, sprogimų 
garsų siurblyje, sumažėjusio našumo bei slėgio. Jei siurblys ilgą laiką 
veikia tokiomis sąlygomis, siurblys gali sugesti. Ilgą laiką eksploatuojant 
siurblį tokiomis sąlygomis, siurblio garantija nustoja galioti. 

 
 

 

ĮSPĖJIMAS 
Siurblys neturi veikti be skysčio korpuse ilgiau nei 2 minutes. Priešingu atveju, gali 
būti pažeistas mechaninis sandariklis. 
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11 Sustabdymas 
 

1. Variklio paleidimo-išjungimo jungiklį pasukite į padėtį „OFF“ (1). Stebėkite, ar sistema 

sustabdoma laipsniškai ir sklandžiai. 

 

 

 

2. Uždarykite kuro kranelį (2). 

 

 
 

3. Jei manote, kad skystis gali užšalti, išleiskite skystį iš siurblio, kol jis neužšalo. 

  



18 
 

12 Siurblio išleidimas, esant užšalimo pavojui 
 

 

 

ĮSPĖJIMAS 

Jei yra pavojus, kad įrenginys užšals, reikia išleisti siurbiamą skystį, kuris gali 

užšalti (kai siurblys yra sustabdytas). 

 

1. Išjunkite variklį ir atidarykite išleidimo angą (1). 
 

 
 

 

2. Išleidę visą vandenį, uždarykite išleidimo angą (1). 
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13 Darbo rato tikrinimas 
 

 

ĮSPĖJIMAS 

Vykdant šiuos darbus, siurblys TURI BŪTI išjungtas. 

1. Paimkite veržliaraktį (1). 

 

2. Naudodami veržliaraktį, atsargiai atsukite visas 4 (2) veržles. 
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3. Nuimkite priekinį gaubtą (3), patikrinkite sandarinimo žiedo (4) būklę ir, jei reikia, pakeiskite. 

 

4. Patikrinkite darbo rato (5) būklę, pašalinkite visus pašalinius daiktus (6). 

  

5. Uždėkite priekinį gaubtą ir užveržkite visus 4 varžtus (2).  
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14 Trikčių šalinimas 
 

 

 

ĮSPĖJIMAS 
Siekiant išvengti pavojingų situacijų ir (arba) nesugadinti įrenginio, įvykus 

gedimui arba veikimo sutrikimui, nedelsiant išjunkite siurblį. 

Informuokite atsakingus asmenis. Nustatykite gedimo priežastį ir, prieš vėl 

įjungdami siurblį, pašalinkite gedimą. 
 

Problema Galima priežastis Patvirtinimas ir sprendimas 
Siurblys nesisuka Rūdys variklio viduje. Žr. variklio naudojimo instrukciją. 

Variklis perkaito. Žr. variklio naudojimo instrukciją. 

Užstrigo darbo ratas. Išardykite ir išvalykite darbo ratą (1 
sprendimas). 

Pateko pašalinės medžiagos. Pašalinkite pašalines medžiagas. 

Nepakanka išleidimo 
galios 

Oro nuotėkis siurbimo pusėje. Patikrinkite vamzdyną siurbimo pusėje 
(2 sprendimas). 

Sumažėjusi variklio galia. Patikrinkite ir suremontuokite variklį. 

Pažeistas mechaninis tarpiklis. Pakeiskite mechaninį tarpiklį. 

Per didelis pakėlimo aukštis. Sumažinkite pakėlimo aukštį. 

Per mažas žarnos skersmuo, per 
ilga, arba susipynusi žarna. 

Sumontuokite didesnio skersmens 
žarną, sutrumpinkite arba ištiesinkite 
žarną. 

Nuotėkis per išleidimo žarną arba 
vamzdį. 

Patikrinkite ir pašalinkite nuotėkį. 

Darbo ratą užkimšo pašalinės 
medžiagos. 

Išardykite ir išvalykite darbo ratą (1 
sprendimas). 

Darbo ratas susidėvėjo. Pakeiskite darbo ratą. 

Siurblyje daug smėlio. Pašalinkite smėlį. 

Siurblys savaime 
neužsipildo vandeniu 

Oro nuotėkis siurbimo pusėje. Patikrinkite vamzdyną siurbimo pusėje 
(2 sprendimas) 

Į siurblio korpusą pripilta 
nepakankamai vandens. 

Įpilkite reikiamą kiekį vandens. 

Neuždarytas išleidimo kamštis. Tinkamai uždarykite išleidimo kamštį. 

Netinkami variklio sūkiai. Žr. variklio naudojimo instrukciją. 

Oro nuotėkis per mechaninį tarpiklį. Pakeiskite mechaninį tarpiklį. 

Nutrūko išleidimo žarna. Pakeiskite žarną. 
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1 sprendimas 

Pašalinių objektų šalinimas iš darbo rato (nenuimkite sparnuotės). 

 

1. Gaubto varžtas 

2. Išleidimo jungė 

3. Rankenėlė 

4. Įsiurbimo jungė 

5. Priekinis gaubtas 

6. Sparnuotės korpusas 

7. Sparnuotė 

8. Mechaninis sandariklis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 sprendimas 

Įsiurbimo vamzdžio tikrinimas 

Jei siurblys nesiurbia arba išleidimo galios nepakanka, dažniausiai tai įvyksta dėl oro nuotėkio 

siurbimo pusėje. 

Tokiu atveju, atlikite toliau išvardytus veiksmus. 

1. Nuimkite įsiurbimo žarną. 

2. Užveskite variklį, siurblys turi būti užpildytas vandeniu. 

3. Prispauskite delną prie įsiurbimo angos ir palaukite 30 sekundžių. Jeigu pajusite siurbimo 

jėgą, tai reiškia, kad siurblys veikia gerai, o problema kyla dėl žarnų jungčių. 

4. Patikrinkite, ar įdėtas guminis tarpiklis, ar įsiurbimo žarnoje nėra skylių. 

 

Žarnoje yra skylių 

Žarna yra suspausta 

Patikrinkite, ar 

sumontuotas 

tarpiklis 

Įsiurbimo žarna 

(nelanksti) Užveskite 

Veržliaraktis 


