MOTORSPRUTA TS 8/8
ULTRA POWER 4 TOURMAT
PRODUKTBLAD

Ziegler Ultra Power 4 är en portabel
motorspruta som kraftfullt och effektivt
pumpar och transporterar vatten. Det är
den kraftfullaste bärbara pumpen i sin
klass, med en kapacitet på 1900 liter per
minut och ett tryck på 10 bar.
Tack vare den moderna motortekniken är
Ultra Power 4 en pålitlig och miljövänlig
pump med låga vibrationer och tyst drift.
Funktioner som automatisk reglering av
utgångstryck och pumpaktivering gör Ultra
Power 4 smidig och användarvänlig.
Pumpen är möjlig att komplettera med upp
till 4 uttag.

Kraftfull och robust konstruktion
Ultra Power 4 har en praktisk, hållfast lättmetallram
samt fyra ergonomiska fällbara och roterande
gummerade handtag. De delar som är i kontakt
med vatten är tillverkade i korrosionsresistent stål
och lättmetall.
Handhavandet är enkelt tack vare en tydlig multifunktionell kontrollpanel med bl a indikation för
bränsle, drifttimmar och varningsmeddelanden.

Automatiskt system
Tourmat är ett automatiskt tryckövervakningssystem som bibehåller det inställda arbetstrycket
oavsett antal förgreningar, flödesförändringar i
slangsystemet etc. Den automatiska regleringen av
utgångstrycket säkerställer att operatören har en
sak mindre att oroa sig för.

Tekniska data
Motorfabrikat

Volkswagen

Motortyp

4-takt med elektronisk insprutning

Effekt

50 kW / 67 hk

Cylinderantal

3 st

Kylsystem

Vattenkylning med värmeväxlare
och tillsatskylare

Bränsle

Blyfri 95 oktan

Volym/tank

20 lit

Mått (LxBxH)

1039 x 720 x 846 mm

Vikt driftklar

188 kg

Artikelnummer

32-4046-46 (inkl kopplingar)

Kapacitet

Automatiken känner även av avbrott på sugsidan
och sänker omedelbart varvtalet, vilket skyddar
såväl pump som motor från överhettning och
torrkörning på okontrollerat varvtal samtidigt som
livslängden markant förlängs.

Pumpdata
Pumptyp

Enstegs centrifugalpump

Vattenförande
detaljer

Sjövattenbeständig lättmetall och
rostfritt stål

Inlopp

1 x Storz A

Utlopp

2x2 ½” utv. gänga med
avstängningsventil

Pumpens kapacitet vid 3 m sughöjd:

Evakueringssystem

Trokomat Plus, helautomatiskt



1900 liter/min vid 10 bar



2000 liter/min vid 8 bar

Pumpens kapacitet vid 1,5 m sughöjd:


2250 liter/min vid 4 bar

Pumpens kapacitet vid 7,5 m sughöjd:


1050 liter/min vid 8 bar
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Tillbehör

Fördelar med Ultra Power 4

Det finns en mängd smarta och användbara
tillbehör till Ultra Power-pumpen.



Överlägsen kapacitet på 1900 liter/minut vid 10
bar

För att underlätta transport av pumpen finns dels
enklare hjul som möjliggör snabb och enkel
transport där en person själv kan flytta pumpen.
För längre transporter finns ett smart släp som är
skräddarsytt för pumpen inklusive tillbehör såsom
sugslangar.



Låga vibrationer och tyst drift



Försedd med LED spotlight med en ljusstyrka på
1500 lumen



Även ramen är försedd med LED-belysning för
upplysning av närområdet kring pumpen

Pumpen kan också förses med en manuell startanordning som kan användas om batteriet är
urladdat.



Ventil för överskottsvärme



Fäste för ABC kopplingsnyckel



Reparations- och servicemöjligheter över hela
världen

Praktiska hjul
underlättar transport
av pumpen.

Smart backupfunktion
säkerställer drift vid
urladdat batteri

Pumpen kan kompletteras med upp till 4 uttag.

Avgasslag för bortforsling av avgaser, samt
skyddssil vi påfyllning av bränsle.

Uttag för externa komponenter, t ex belysning till
vagn

Smidigt släp med plats för både pump, sugslangar
och andra tillbehör.
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