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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     Varisco / J2 - 180 

Maksimalus našumas     51 m3 / h, žiūrėti kreivę 

Maksimalus pakėlimas     48 mwc, žiūrėti kreivę 

Maksimalus pasiurbimas    8m 

Pasiurbimo jungtis     2’’ 

Išmetimo jungtis     2’’ 

Dalelių pralaidumas     Iki 15mm 

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

Svoris       126kg 

Variklis       Benzininis varaklis 

Variklio markė / Tipas     Kohler / CH440 

Variklio galia / aps./min    10,4 kW / 3600 aps./min 

Kuro bakas      7,7 litrų 

Maks. kuro suvartojimas    2,5 l/h 

Maksimalus darbo laikas pilnomis apsukomis 3h 

GPS       NeĮrengtas 
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1 Aprašymas, paskirtis ir veikimo principas 
 

1.1 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. 
 

Benzininiu varikliu varomas išcentrinis siurblys „J2-180“ turi atvirą sparnuotę, todėl gali siurbti skysčius, 
kuriuose yra kietųjų dalelių. Šis siurblys pritaikytas siurbti skysčius, kuriuose yra ištirpusių dujų arba 
oro. Taip pat tinka skysčiams, kurių klampa yra 50 cSt, arba kietųjų dalelių suspensijoms siurbti. 
Siurblys gali būti naudojamas pramonės, inžinerijos, laivų statybos, nuotėkų valymo, statybos, žemės 
ūkio srityse. Siurblio negalima naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje. Užsakydami/klausdami 
informacijos, visada nurodykite ant vardinės plokštelės esantį siurblio tipą arba serijos numerį. 

 

Savaiminio užsipildymo principas 

Oras (geltonos rodyklės) įtraukiamas į siurblį dėl neigiamo slėgio, kurį sukuria judanti sparnuotė, ir 

emulguojamas su skysčiu (mėlynomis rodyklėmis), esančiu siurblio korpuse. Oro-skysčio emulsija yra 

perkeliama į įsiurbimo kamerą, kur lengvesnis oras yra atskiriamas ir pašalinamas per išleidimo vamzdį; 

sunkesnis skystis vėl patenka į cirkuliuojamą srautą. Išleidus visą orą iš įsiurbimo vamzdžio, siurblys 

užpildomas ir veikia kaip įprastas išcentrinis siurblys. Siurblys taip pat gali veikti su oro ir skysčio 

mišiniu. 

  



1.2 Konstrukcija 
 

 

Pagrindinės siurblio dalys 
1 – kėlimo kablys, 2 – oro filtras 3 – kuro bakas 4 – prievadas su greito prijungimo jungtimi, 
išmetimo vamzdis, 5 – duslintuvas, 6 – prievadas su greito prijungimo jungtimi, įsiurbimo 
vamzdis, 7 – siurblio korpusas, 8 – perkėlimo rankena, 9 – rėmas, 10 – padanga 

  



 

2 Specifikacijos ir matmenys 
 

J2180 

Našumas 51 m3/h 

Maks. pakėlimo aukštis 48 m 

Kietųjų dalelių dydis 15 mm 

Svoris 126 kg 

Prijungimo jungės 2” DN50 

Matmenys I × P × A 860 × 710 × 1140 

Benzininis variklis Kohler CH440 

Darbinis tūris 429 cm3 

Užvedimas Rankinis starteris 

Galia 10,4 kW 

Nominalūs sūkiai 3600 aps./min. 

Kuro bako talpa 7,7 l 

Aušinimas Oru 

 

 

 

 
  



3 Eksploatacinių savybių kreivė 
 

 

  



4 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 užtikrinti. 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 „Varisco“ leidimo. 
„Varisco“ neprisiima jokios atsakomybės už pakeitimus, kurie buvo atlikti be raštiško „Varisco“ 

leidimo. Jei triukšmo lygis yra didesnis nei 85 dB(A), būtina dėvėti klausos apsaugą. 

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 susidarius bet kokiai kitai situacijai, kai atvira liepsna dega 
įrenginio vidus arba išorė, naudokite tik tinkamus gesintuvus (pvz., anglies dioksido). 
Griežtai draudžiama gesinti liepsną pilant vandenį. 

 

 

 

 



 

Siurblį kelkite tik naudodami specialų kėlimo tašką siurblio viršutinėje dalyje. 

 

Dėvėkite kombinezonus ir izoliacinius batus, pagamintus pagal specialius 
saugos reikalavimus. 

 

Dėvėkite apsauginius akinius. 

 

Dėvėkite apsaugines pirštines. 

 

Dėvėkite apsaugines ausines. 

 

Dėvėkite kepurę-šalmą. 

 

Saugokitės įkaitusių paviršių (variklio ir vakuumo siurblio). 

 

Saugokitės judančių dalių (diržai ir t. t.). 

 

  



5 Transportavimas ir kėlimas 
 
„Transportavimas“ reiškia etapą, kai įranga yra perkeliama iš gamybos vietos į eksploatavimo vietą. 
Elektros įranga pristatoma mechaniškai pritvirtinta prie atitinkamos įrenginio konstrukcijos; informaciją 
apie 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 priemonės 
rūšį. 

 
Transportuojant ir tvarkant įrangą, būtina imtis toliau nurodytų atsargumo priemonių. 

• Nestovėkite po pakabinamais kroviniais ir laikykitės saugaus atstumo nuo vietos, kurioje 
krovinys tvarkomas. 

• Jei keliant krovinį jį reikia nukreipti, nenaudokite rankų ar kojų. Turi būti naudojama tinkama 
įranga, leidžianti darbuotojams išlaikyti saugų atstumą nuo keliamo krovinio. 

 

 

 

ĮSPĖJIMAS 
Naudokite sertifikuotą keliamąją įrangą, turinčią pakankamai keliamosios galios. Visada 
kelkite tiesiai į viršų. Keliant kampu, gali susidaryti pavojingos situacijos. Kėlimo 
darbus gali vykdyti tik tinkamai įgalioti darbuotojai. 

Dėl siurblio modelių įvairovės yra pateikiami tik bendrojo pobūdžio nurodymai. 

Svoris ir matmenys yra nurodyti konkretaus siurblio specifikacijų lape. 

 
 

 

ĮSPĖJIMAS 
Transportuojamą įrangą apsaugokite nuo stiprių smūgių, atkreipkite dėmesį į krovinio 
matmenis, tinkamai pritvirtinkite krovinį. 



  

 

 

  

Kėlimo taškas, naudojant 

kraną 

Kėlimo taškas, naudojant šakinį 

krautuvą 



6 Vamzdynas ir montavimas 

6.1 Vamzdynas 
 
Kruopščiai išvalykite vamzdyną, prieš prijungdami prie siurblio. Įsiurbimo vamzdžio skersmuo turi būti 
toks pat kaip įsiurbimo angos skersmuo (dėl didesnio skersmens, kreipkitės į „VARISCO Spa“). Jei 
įmanoma, venkite kreivių, alkūnių, susiaurėjimų, kurie gali sumažinti skysčio srautą. 
Siurblį sumontuokite kiek įmanoma arčiau skysčio, kurį reikia siurbti. Įsiurbimo vamzdis turi būti kiek 
įmanoma trumpesnis. 
 

 
Įsiurbimo vamzdžių jungtys turi būti visiškai sandarios, patikrinkite vamzdžių sriegius, jungčių tarpiklius, 

greito sujungimo movas ir t. t. 

 

  



7 Simboliai 
 

Ant siurblio variklio yra nurodyti toliau pavaizduoti simboliai; po jais pateikti simbolių paaiškinimai. 

 
  

Kuras Išjungta Įjungta 

Droselio sklendė Greitai Lėtai 



8 Pasiruošimas paleidimui 
 

 

 

ĮSPĖJIMAS 
Jeigu yra sumontuotas vakuumo siurblys, įrenginio nereikia užpildyti siurbiamu 
skysčiu. 

 

 

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

 

8.1 Tarpiklių tikrinimas 
Prieš paleisdami siurblį, patikrinkite mechaninio tarpiklio tipą, nurodytą siurblio vardinėje plokštelėje. 
 

8.2 Siurbliai su TW arba T4W tipo mechaniniais tarpikliais 
Montuojant TW ir T4W tipo mechaniniai tarpiklius jie yra užpildomi tepalu. Pirmąsias 500 siurblio 
eksploatavimo valandų nereikia vykdyti jokių techninės priežiūros darbų. 
 

 
 

 

8.3 Siurbliai su T tipo mechaniniais tarpikliais 
 
T tipo mechaniniai tarpikliai yra tepami alyva. Patikrinkite alyvos lygį tepalinėje ir, jei reikia, įpilkite 
variklių alyvos. 

 
 
 
 
 

 



8.4 Siurblio korpuso užpildymas 
 

Per angą korpuso viršuje (1) visiškai užpildykite siurblį siurbiamu skysčiu. Jeigu po siurblio sustabdymo 
siurblio korpusas nėra tuščias, iš naujo užpildyti nereikia. 
 

 

8.5 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. 

 

 
 

 

ĮSPĖJIMAS 
Pilant kurą į baką, variklis TURI BŪTI išjungtas. 

 

 

8.6 Variklio alyvos lygio tikrinimas 
 
 

 

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). 

 



 

8.7 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. 

• Vykdyti siurblio techninės priežiūros darbus, kai siurblys yra prijungtas prie 
nuotolinio valdymo pulto. 

• Užvesti priekaboje sumontuotą siurblį neįsitikinus, kad ratai yra užfiksuoti. 

• Naudoti varikliu varomą siurblį patalpose. 
 
 

8.8 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. 

• Ir t. t. 
 

8.9 Užpildymas 
 
Dėmesio. Jei siurblys neužsipildo, siekiant išvengti skysčio perkaitimo ir tarpiklių pažeidimo, 
neleiskite jam veikti ilgiau nei 2 minutes. Jei siurblys neužsipildo, skaitykite atitinkamą 
pastraipą. 
Varikliu varomų siurblių darbinis greitis turi būti nustatomas laipsniškai. Nekeiskite sūkių ribotuvo 
nustatymų; nustačius didesnį siurblio veikimo greitį, gali neužtekti variklio galios. 
Neviršykite siurblio vardinėje plokštelėje nurodytų maksimalių sūkių. 
Kai siurblys užsipildo, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 

1. Patikrinkite, ar nėra nuotėkio per veleno riebokšlį. 
2. Patikrinkite, ar variklio naudojama srovė neviršija ribinės vertės, nurodytos vardinėje 

plokštelėje. 
3. Jei atrodo, kad siurblys veikia netinkamai, sustabdykite siurblį ir žiūrėkite galimas priežastis 

trikčių šalinimo skyriuje. 
  



9 Paleidimas 
 

1. Patikrinkite siurblio tipą (tipo plokštelę) ir siurblio charakteristikas: greitį, darbinį slėgį, naudojamą 
galią, eksploatavimo temperatūrą, 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. Atlikite bendruosius siurblio paruošimo paleidimui darbus. 

6. Variklio užvedimo-sustabdymo jungiklį perjunkite į padėtį „ON“ (1). 

 

 
 

7. Droselio svirtį pastumkite į „vėžlio“ padėtį (2). 
8. Atidarykite kuro tiekimo svirtį (3). 
9. Jeigu variklis yra šaltas, uždarykite droselio svirtį (4). 
10. Patraukite starterio rankeną (5). 

 
11. Užvedę variklį, atidarykite droselio sklendę (4). Variklio sūkiai padidėja iki nominalių sūkių 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, esant 
tokios sąlygoms, galima sugadinti siurblį. Ilgą laiką eksploatuojant siurblį 
tokiomis sąlygomis, siurblio garantija nustoja galioti. 

 
 

 

ĮSPĖJIMAS 
Siurblio negalima naudoti be siurbiamo skysčio ilgiau nei 2 minutes. Tai gali pažeisti 
mechaninį tarpiklį. 

 
  



10 Sustabdymas 
 

1. Variklio užvedimo-sustabdymo jungiklį perjunkite į padėtį „OFF“ (1). Stebėkite, ar sistema 

sustabdoma laipsniškai ir sklandžiai. 

 

 

2. Išjunkite kuro tiekimą (2). 

 

 
 

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

  



11 Siurblio išleidimas, esant užšalimo pavojui 
 

 

 

ĮSPĖJIMAS 

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

siurblys yra sustabdytas). 

 

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

 
 

 

2. Išleidę skystį, uždarykite išleidimo angą (1). 
  



 

12 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 neužsipildo Slėgis tiekimo vamzdyje. Išleiskite orą iš tiekimo vamzdžio. 

Susidėvėjusi arba pažeista 
sparnuotė. 

Išardykite siurblio korpusą ir patikrinkite 
sparnuotės nusidėvėjimą. 

Užsikimšęs įsiurbimo filtras, jei 
naudojamas. 

Išvalykite. 

Per didelis siurbimo aukštis. Sumažinkite siurbimo aukštį. 

Per tarpiklius patenka oro. Išardykite tarpiklį ir išvalykite. 

Sparnuotę užkimšo pašalinės 
medžiagos. 

Išardykite siurblio korpusą ir pašalinkite 
pašalines medžiagas. 

Siurblys nesiurbia 
skysčio 

Reikiamas pakėlimo aukštis yra 
didesnis nei nominalus sistemos 
pakėlimo aukštis. 

Patikrinkite sistemos konstrukciją, jei 
reikia, pasirinkite kitą siurblį. 

Per didelis srauto pasipriešinimas 
įsiurbimo linijoje. 

Patikrinkite alkūnes, vožtuvus, 
susiaurėjimus ir t. t., jei reikia, 
pasirinkite didesnio skersmens vamzdį.  

Sparnuotę užkimšo pašalinės 
medžiagos. 

Išardykite siurblio korpusą ir pašalinkite 
pašalines medžiagas. 

Užsikimšę įsiurbimo/išleidimo 
vamzdžiai. 

Nustatykite užkimštas vietas ir 
išvalykite. 

Siurblys siurbia 
nepakankamai skysčio 

Oro nuotėkis įsiurbimo linijoje. Patikrinkite jungčių ir įsiurbimo 
vamzdžio sandarumą. 

Susidėvėjo sparnuotė arba 
besidėvinti plokštė. 

Išardykite siurblį ir pakeiskite dalis. 

Per mažas įsiurbimo vamzdžio 
skersmuo. 

Pakeiskite įsiurbimo vamzdį. 

Siurblys nepasiekia 
reikiamo slėgio 

Per didelė siurbiamo skysčio 
klampa. 

Išmatuokite skysčio klampą, susisiekite 
su siurblio gamintoju. 
Klampa naudojant išcentrinį siurblį 
neturi viršyti 50 cSt. 

Siurblys naudoja per 
daug galios 

Siurblys veikia kitomis sąlygomis, 
nei nurodytos sutartyje. 

Patikrinkite siurblio veikimo sąlygas ir 
palyginkite su tomis, kurios nurodytos 
siurblio vardinėje plokštelėje. 

Per didelis siurbiamo skysčio 
tankis. 

Išmatuokite skysčio tankį, patikrinkite, 
ar atitinka techninius reikalavimus. 

Įrenginys yra netinkamai 
sulygiuotas. 

Patikrinkite, ar tinkamai sulygiuota. 

Trintis siurblio viduje tarp 
besisukančių ir nesisukančių 
komponentų. 

Išardykite siurblio korpusą ir 
patikrinkite, ar ant paviršių nėra 
įbrėžimų. 

Sparnuotę užkimšo pašalinės 
medžiagos 

Išardykite siurblio korpusą ir pašalinkite 
pašalines medžiagas. 



Siurblys skleidžia 
vibraciją ir triukšmą 

Per mažas siurbimo srauto 
greitis. 

Patikrinkite sistemos vožtuvų 
nustatymus, slėgio ir vakuumo 
matuoklių rodmenis. 

Netinkamai pastatytas siurblys 
arba prijungtas vamzdynas. 

Įsitikinkite, kad tinkamai prijungtas 
vamzdynas. 

Siurblyje vyksta kavitacija. Sumažinkite siurbimo aukštį. 

Sparnuotę užkimšo pašalinės 
medžiagos. 

Išardykite siurblio korpusą ir pašalinkite 
pašalines medžiagas. 

Siurblys stringa Mechaninis gedimas. Patikrinkite veleną, movas, variklį, 
skriemulius, diržus ir reduktorių. 

Sparnuotę užkimšo pašalinės 
medžiagos 

Išardykite siurblio korpusą ir pašalinkite 
pašalines medžiagas. 

Greitai susidėvi guoliai Nepakanka tepimo. Sutepkite guolius. 

Į guolius patenka pašalinių 
medžiagų. 

Pakeiskite guolius. 

Guoliai surūdijo. Pakeiskite guolius. 

Nuotėkis per tarpiklį 1-2 tipo tarpiklis. Šio tipo tarpiklis yra tinkamas siurbti 
nešvarius skysčius arba skysčius, 
kuriuose yra abrazyvinių dalelių ir 
naftos produktų, kurių temperatūra yra 

ne aukštesnė nei 110 C. Reguliariai 
tikrinkite tepalo lygį tepalinėje. Jei 
eksploatuojant siurblį tarpiklis tampa 
nesandarus, jį reikia pakeisti. 

 


