
TECHNOLOGIE PRO ODPADNÍ VODY 

Jung PumPen

multicut plus

PONORNÁ ČERPA DLA PRO ODPADNÍ VODY S ŘEZACÍM SYSTÉMEM 

NOVÁ GENERACE



  O 10 % nižší spotřeba energie 

 o 20% nižší hmotnost

 Oběžné kolo a vyměnitelná 
třecí deska z Grivory (plast 
vyztužený skelnými vlákny)

Zlepšené charakteristiky 
opotřebení během kavitace

  Výkonová křivka shodná s UAK/
UFK 25/2 M

 1:1 zaměnitelné s UAK/
UFK 25/2 M

Jung PumPen MULTICUT ČERPADLA
PONORNÁ ČERPADLA PRO ODPADNÍ VODY S ŘEZACÍM SYSTÉMEM

multicut 20/2 m plus



NOVÁ GENERACE

Ponorné kalové čerpadlo MultiCut 
je již více než čtvrt století úspěšné 
se systémem řezání ostrým jako 
břitva.

Je instalován ve více než 150 000 
čerpacích stanicích a přečerpává 
domovní odpadní vody do veřejné 
kanalizace.

Externí a nastavitelný řezací 
systém zabraňuje vnikání 
neřezatelných pevných látek do 
vnitřku čerpadla. Čerpadla 
MultiCut tak zaručují maximální 
provozní spolehlivost s vynikajícími 
odvodňovacími vlastnostmi.

Napětí 3/pe~230/400 

hmax 24 m

Qmax 18.5 m³/h

Příkon motoru  p1 2.40 kW 

Příkon motoru p2 1.91 kW

El. proud 7.0 a / 4.0 a

Ochrana motoru thermostat

Kabel h07rn-F6g1,5

Tlakové připojení Dn 32

Hmotnost 29 kg

uaK 20/ 2 m plus Jp42765

uFK 20/ 2 m plus Jp42766
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Pracovní limit  Q min.
Tlakové potrubí    Dn 32
Tlakové potrubí    Dn 40
Tlakové potrubí    Dn 50

S A BEZ
OCHRANOU PROTI VÝBUCHU

Nový MultiCut 20/2 M plus splňuje 
požadavky dnešního trhu. 
Materiály šetřící zdroje, jako je 
plast místo šedé litiny pro oběžné 
kolo a třecí desku, nižší spotřeba 
energie a nižší hmotnost 
pomáhají nabídnout řadu výhod.



p 
13

4 
-1

.0
 e

n
-1

30
2 

  -
   

w
w

w.
ju

ng
-p

um
pe

n.
de

Kvalitní PE jímka PKS-B 800-32 
vybavená kalovým čerpadlem Multi-
Cut dopravuje domovní odpadní vodu 
někdy i přes kilometrové tlakové 
potrubí. Odpadní vody jsou pak 
odváděny do dalšího tlakového 
potrubí, veřejné kanalizace nebo do 
čistírny odpadních vod.

 Vhodné pro provoz do tř. B 125

Komponenty odolné proti korozi

Vstup navržený pro 
optimalizovaný průtok a hladkou 
sběrnou komorou bez usazenin

  Spojovací jednotka vč. systém 
vodicích kolejnic

 Ventilovou jednotku a čerpadlo 
s tlakovým potrubím lze vyjmout 
z jímky společně

Zbytkový objem od 35 litrů

Jung PumPen PKS-B 800
EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ
Pro rozsáhlé obytné oblasti, oblasti s vysokou hladinou 
podzemní vody nebo s nepříznivou topografií je tlaková drenáž 
ekonomickým řešením.

pKs-b 800-32 + multicut 20/2 m plus




