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Dizel Pompa Özellikleri
• STREAM 10 HP 3600 d/dak. Hava soğutmalı  
 motor

• 4 zamanlı tek silindirli dizel motor

• Manuel ip ile çalıştırma

• Elektrik marşlı start/stop

• 14 lt bağımsız yakıt tankı

• 12VDC akü

• Yağ basınç emniyeti

• Monoblock tek kademeli santrifüj pompa

• Pompa gövdesi : demir döküm

• Pompa fanı: alüminyum

• Mekanik salmastra

• Kendinden emişli pompa

• 2” pompa giriş-çıkış çapları

• Pompa kapasitesi : 12 m3/h – 7 Bar

• İki tekerlekli çekici üzerinde

Aksesuarlar
• 2” pirinç süzgeçli dik çekvalf ile 2” 4 metre  
 emiş hortumu

• 20 m, iki kat, 12 bar basınca dayanıklı yangın  
 hortumu ve her iki ucunda rekorlar

• Debi ve basınç kontrollü 30 - 35 m püskürt 
 me mesafeli yangın lensi

• Bütün bağlantı ve rekorlar sanayi ve orman  
 mevzuatına uygun

• 2 tekerlekli taşıyıcı şase.

Engine Specifications
• STREAM brand 10 HP 3600 RPM air cooled  
 diesel engine

• Single cylinder diesel engine

• Manuel recoil starter

• Electrical start- stop

• 14 lt (3,7 gallon) integrated fuel tank

• 12 VDC battery

• Low oil shut down

• Monoblock single stage centrifugal pump

• Pump body made of cast iron

•  Aluminium impeller

• Mechanical shaft seal

• Self priming system

• Two 2” inlet and delivery outlets.

• Capacity : 7 Bar, 12 m3/h

• On a two wheel cart

Accessories
• 2” 4 meters suction hose with 2”   
 brass foot valve strainer and cam   
 lock connector

• 20 meters 2-ply 2” 12 bar    
 rated fire house with two ends cam   
 lock connectors

•  Fire lens with 25 meters spray range    
 flow and pressure control handle.

• All connectors and cam lock meet industry  
 and forestry standarts

• All on powder coated 2 wheeled cart system.

Dizel Motorlu  
Portatif Yangın Pompası

Diesel Engine  
Portable Fire - Fighting Pump



Mobil Yangın Söndürme ve Su Baskını Boşaltma Pompası

Description
Self-priming end suction pump is coupled by flexible coupling directly to a diesel engine and mounted on a trailer. Thanks 
to the exhaust gas priming system, without filling the suction house, priming the water to the pump is very easy and quick. 
Suction house, discharge house, water spraying lance, on request foam mixer can be added to spray foam (optional), fuel 
tank, control and start-up panel, battery are included all equipment are mounted on two wheel trailer ready to operate.

Where To Use
Municipalities, factories,marinas, military bases, fuel storage facilities, disaster fighting organisations, places where there is 
no fire pump station or flood emptying facilities, this unit can be used very fast and easily. The unit can be pulled by a water 
tanker or behind any vehicle for fire-fighting or dewatering purpose.

Technical Feature
HIZIR 40/34

Pump features: 50/268 end suction pump – Suction side flanged DN 65 mm – discharge side 
flanged DN 50 mm, mechanical seal, pump body GG25 cast iron, impeller 268 diameter bronze. 
Pump gives 40 ton/hour to 90(9bar) meters water.

Diesel engine: 34 KW – 2900 rpm, four stroke, cooled water start motor, four cylinders (ETNA 
OEM brand)

HIZIR 90/65
Pump features: 65/268 end suction pump – Suction side flanged DN 80 mm – discharge side 
flanged DN 65 mm, mechanical seal, pump body GG25 cast iron, impeller 268 diameter bronze. 
Pump gives 90 ton/hour to 90(9bar) meters water.

Diesel engine: 65 KW – 2900 rpm, two stroke, start motor, four cylinders (ETNA OEM brand)

Trailer: Two wheel trailer can cruise on high-way (permission is optional) pulling connection, with brake 

Start and control panel:  To operate the diesel engine there is a control panel, on the panel; oil pressure gauge, water temperature gauge, fuel 
indicator, engine speed gauge, engine start key, speed adjusting arm.

Accessories:Two pieces 2” suction hose 3 m. two pieces 2” discharge hose 20 m., quick coupling connection locks, water spray lance, suction side of the 
pump two way 2” suction cam locks, discharge side two way 2” valve control discharge cam locks, foam substance tank.

Running The Unit: The unit can be used for fire-fighting and flood drainage purpose. In both cases the trailer should be pulled by a vehicle to the place 
where it will be used. By the help of quick coupling at the both end of suction and discharge hoses, can be connected to the suction and discharge end 
of the pump.The suction hose can be immersed to a pool, lake or a water reservoir or can be connected to a water tanker. The diesel engine starts by start 
motor, to develop a vacuum at the suction side of the pump to prime water by closing the exhaust arm, exhaust gas passes through a venturi, after 30 
or 40 seconds water is primed into the pump and pump is ready to operate. After priming of the water the exhaust arm is opened and the water comes 
from the spraying lance. On request a foam mixer can be used to spray foam on inflammable substances. 

In case the unit will be used flood drainage the suction hose should be immersed to the place to drain and same proses is used to run the pump fast and 
easy. Pump is not suitable to drain sewage. Pump can drain flood water or dirty water having not different size of particles. 

Mobile Fire Extinguishing and Flood Drainage Pump

Tanımı 
Treyler üzerine monte edilmiş uygun dizel motora direk elastiki kaplin ile bağlanmış yüksek 
performanslı pompa. Egzoz gazının emiş sağlama düzeneğine yönlendirilmesi ile pompa 
emilecek suyu, pompanın emme borusuna su doldurmadan, suyu kolay ve çabuk basabilme 
özelliğine haizdir. Pompa ile birlikte emme hortumu, basma hortumu, su püskürtme lansı, köpük 
basılması istendiğinde köpük mikseri (opsiyonel) yakıt tankı, motoru çalıştırma ve kontrol panosu, 
aküleri verilmekte bütün ekipmanlar iki lastikli treyler üzerine konmuş çalışmaya hazırdır.

Kullanıldığı Yerler
Belediyelerde, fabrikalarda, marinalarda, askeri tesislerde, yakıt depolama tesislerinde, afet işleri ile uğraşan 
kurumlarda, sabit yangın söndürme veya su boşaltma ihtiyacının olduğu tüm yerlerde çabuk ve kolayca kullanılır. 
Bir su tankerinin arkasına bağlanarak yangın müdahale veya herhangi bir aracın arkasına takılarak su baskını ile 
mücadelede başarı ile kullanılır. 

Teknik Özellikler
HIZIR 40/34
Pompa özellikleri: 50/268 norm pompa - Emme çapı flanşlı DN 65 mm - basma çapı flanşlı DN 50mm, mekanik 
salmastralı, gövde GG 25 pik döküm, çark çapı 268 mm bronz. Pompa 90 metre (9 bar) 40 ton saat su vermektedir.

Dizel motor: 34 KW -2900 d/dk. dört zamanlı, su soğutmalı, marşlı, dört silindir (ETNA OEM marka)

HIZIR 90/65
Pompa özellikleri: 65/268 norm pompa - Emme çapı flanşlı DN 80 mm - basma çapı flanşlı DN 65mm, mekanik 
salmastralı, gövde GG 25 pik döküm, çark çapı 268 mm bronz. Pompa 90 metre (9 bar) 90 ton saat su vermektedir.

Dizel motor: 65 KW -2900 d/dk., iki zamanlı, marşlı, dört silindir (ETNA OEM marka ) 

Treyler:İki tekerlekli, elektrik donanımlı, karayolunda gitmeye müsait (karayolu için belge opsiyonlu) çeki 
demirli, fren donanımlı

Çalıştırma panosu: Dizel motoru çalıştırmak için konan pano üzerinde, yağ basıncı, su sıcaklığı, yakıt göstergesi, 
motor devir saati, motor çalıştırma anahtarı, gaz verme kolu vardır.

Aksesuarlar: İki adet 2” emme hortumu 3 m., iki adet. 2” basma hortumu 20 m, kurt ağızı bağlama rekorları, su püskürtme lansı, pompa üzerinde iki 
yollu klapeli emme ağızı, iki yollu vana kontrollü basma ağızı, köpük için sıvı tankı.

Çalıştırma: Yangın veya su boşaltma amaçlı kullanılabilir. Her iki durumda da treyler kullanılacağı yere bir araç ile getirilir. Emme hortumu ve 
basma hortumları pompanın emme ve basınç flanşlarına kurt ağızı kaplinler yardımı ile kolayca bağlanır. Emme hortumu ya bir havuza, göle veya su 
rezervuarına sarkıtılır veya su tankerine bağlanır. Dizel motor marş yardımı ile çalıştırılır, egzoz yönlendirme kolu kapatılarak egzoz gazı venturi vanası 
vasıtası ile pompa içinde vakum oluşturulur, bu işlemden 30-40 saniye sonra pompa içine su gelir ve pompa su basmaya hazır olur. Bu durumda egzoz 
yönlendirme kolu eski konumuna getirilir ve hortum ağızından su püskürtmeye başlanır. İstendiği takdirde köpük mikseri kullanılarak parlayıcı yanıcı 
maddelerin meydana getirdiği yerlerde su yerine köpük sıkmak sureti ile yangın söndürme amaçlı da kullanılabilir.

Pompa su baskını için kullanılacaksa emme hortumu su baskını olan yere sarkıtılır ve aynı işlem yapılarak hızlı bir şekilde su boşaltma işlemi başlatılır. 
Pompa fosseptik çukurlarından su çekmeye müsait değildir. Pompa içinde fazla partikül olamayan kirli su veya baskından zarar gören yerlerdeki suyu 
boşaltmak için kullanılır.
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Emme Hortumu 3 metre /
Suction Hose 3 meters  

Basma Hortumu 20 metre /
Discharge Hose 20 meters

Köpük Mikseri / Foam Mixer

Pompa bir dere yanına veya bir gölet yanına getirilerek zirai sulama amaçlı kullanılamaz. The unit can't be used for irrigation by sucking water from a river or a lake.


