
Pompa wysokociśnieniowa WS-15 
Instrukcja obsługi i eksploatacji 

 

 

- Przed uruchomieniem pompy należy wymienić korek wlewu oleju. Korek który jest 

zamontowany do transportu jest szczelny i użycie pompy z tym korkiem spowoduje 

uszkodzenie pompy. 

 

- Olej klasy SAE30:10W-30. pojemność 430 ml 

  Wymiana po pierwszych 50 godz. pracy 

  Następnie co 100 godzin lub 3 miesiące.  

Przy każdorazowej wymianie oleju należy czyścić skrzynię korbowa pompy  

przy użyciu nafty oczyszczonej. W tym celu spuść olej, a do skrzyni korbowej  

nalej naftę oczyszczona. Uruchom pompę bez obciążenia na 10-15 sekund.  

Spuść naftę oczyszczoną i nalej nowy olej.  

  Prawidłowy poziom oleju – połowa wskaźnika w okienku 

  Praca pompy w temperaturze otoczenia powyżej 27 stopni może spowodować  

wzrost zużycia oleju. Przy pracy w wysokiej temperaturze otoczenia sprawdzaj 

częściej poziom oleju.  

  Nie zaleca się stosowania żadnych dodatków do olejów. 

 

- Na zasilaniu pompy zamontowany jest drobny filtr.  

  Jeżeli przewidziane jest zanieczyszczenie wody zasilającej 

  pompę można go zastąpić filtrem zewnętrznym przed pompą  

  co ułatwi w przyszłości jego czyszczenie. 

 

- Podłączenie pompy powinna wykonać osoba posiadająca stosowne  

uprawnienia oraz wiedzę. Wszelkie nietypowe odgłosy oraz  

niewłaściwa praca zestawu pompy z silnikiem wskazuje konieczność  

wyłączenia i sprawdzenia powodów. 

 

 



Podstawowe parametry techniczne: 
- ciśnienie maksymalne 250 bar 

- przepływ 15,5 l/min 

- podłączenie do silnika - gniazdo dla wałka bezpośrednio fi 28mm 

- pracuje w szerokim zakresie obrotów - 950-2700 

- temperatura max. medium - 60 stopni (zalecana 40 stopni) 

- przyłącz doprowadzające : 1/2" 

- wyjście z regulatora : 3/8" GZ 

 

 

Przykładowe parametry doboru silnika: 
 

Model Przepływ Ciśnienie Moc Silnika Obroty Silnika 

  L/min bar  kw Rpm 

          

WS15 11 100.00 2.20 950 

WS15  15 130.00 3.00 1450 

WS15  15 170.00 4.00 1450 

WS15  15 200.00 5.50 1450 

WS15  15 250.00 7.50 1450 

 

 

Karta gwarancyjna : 

 

WARUNKI GWARANCJI: 

Pompa jest objęta 12 miesięczną gwarancją. 

 

Nr. seryjny pompy …………………………………………. 

 

Data sprzedaży ………………………………………………. 

 

Karta ważna wraz z fakturą zakupu. 

 

GWARANCJĄ JAKOŚCI NIE SĄ OBIĘTE WADY: 

1. Części, które przy zgodnej z zaleceniami eksploatacji podlegają naturalnemu zużyciu przed upływem okresu 

gwarancji: wysokociśnieniowe pompy : osprzęt, zawory wysokociśnieniowe, ssawne, przelewowe, 

uszczelniacze pompy, o-ringi, tłoki, oleje 

2. Mechaniczne (pęknięcia, złamania, przecięcia, przetarcia, odkształcenia spowodowane  

uderzeniem, zatarcie silnika czy układu przeniesienia napędu spowodowane brakiem smarowania).  

3. Wywołane pracą bądź składowaniem urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach tzn. dużej  

wilgotności, zapylenia, zbyt niskiej (mróz) bądź zbyt wysokiej temperatury otoczenia.  

4. Spowodowane zanieczyszczeniami wody lub za małym doprowadzeniem wody do pompy 

5. Uszkodzenia wynikłe z zaniechania przez Użytkownika czynności konserwacyjnych i obsługowych  

przewidzianych w instrukcji obsługi i dokumentach towarzyszących.  

6. Uszkodzenia wynikłe ze stosowania nieoryginalnych, niewłaściwych dla danego modelu części  

zamiennych i wyposażenia, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.  

7. Usterki powstałe wskutek kontynuowania pracy niesprawnym urządzeniem czy osprzętem. 

8. W przypadku stwierdzenia wycieku oleju pompy lub jego poziomu poniżej 1/3 wskaźnika należy natychmiast 

zaprzestać użytkowania pompy. 
 



 

 


