
FOGASKEREKES SZIVATTYÚ/HIDROMOTOR MŰSZAKI LEÍRÁS 
A pontos azonosítás érdekében kérjük, töltse ki az összes elérhető adatot és méretet a szivattyúról/motorról: 

Gép adatok:   FORGÁS IRÁNY ANYAGA 

  � alumínium 

Szivattyú gyártmánya:    

  � vasöntvény 

Szivattyún lévő adatok:   � óramutató szerint           �  ellentétes � kétirányú 
      
  

SZIVATTYÚ  TENGELY 

� szimpla � tripla � kúpos ∅ max:   � bordázott fogszám:   

   ∅ min:    ∅ tengely:   

� dupla � egyéb � hengeres ∅ tengely:   � csapos A:    

   B:   

FELFOGATÓ PEREM  

 A:   C:   D:   

 B:   ∅ vezető:   E:   

 ∅ vezető:      ∅ vezető:   

SZÍVÓ-NYOMÓ CSATLAKOZÁS 

 � csavarmentes � rombusz � négyzet � téglalap 

       Szívó Nyomó 

 D. szívó:   E. szívó:   F. szívó:   G:   G:   

 D. nyomó:   E. nyomó:   F. nyomó:   H:   H:   

   csavar méret:    csavar méret:    csavar méret:   

KAPACITÁS E – fogaskerekek közepe közti távolság 
 L – fogaskerék fog szélessége 
 H – fogaskerék fog magassága 

 kapacitás (m3) = 3,14 x E x L x H 

 =  

ÜGYFÉL ADATOK: 

 Cég név:   

 Cég adatok:   

 Kapcsolattartó:   

 Telefonszám:   

 E-mail:   

**Amennyiben acél csőrendszer csatlakozik a szivattyújára, úgy elképzelhető, hogy az általunk szállított szivattyú nem lesz egy az egyben beépíthető a 
gépbe. A szállított szivattyúink hosszúsága eltérhet az eredeti szivattyú hosszúságától, ezért kérjük, ha ez problémát okozhat, egyeztessen értékesítőinkkel! 

BAUJOKER KFT.            
HIDRAULIKA SZIVATTYÚ ÉS HIDROMOTOR CENTRUM 
                                      .                                                             

Cím: 1097 Budapest, Timót u. 2 .       Telefon: 36 1 280 6325   
Web:   baujoker@baujoker.hu        E-mail: www.baujoker.hu 
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