
Durable, lightweight anD easily serviceable submersible pumps

ready
neDsenkbare pumper som er slitesterke, lette og enkle å reparere

50 Hz
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Flerbruk. 
Allsidig bruk. 
Laget for 
holdbarhet.
Uavhengig av om det er for byggeplasser, 
industriområder, kummer eller nødsituasjoner, 
er du klar til lensing igjen og igjen.

Ready-serien er de minste av Flygts elektriske nedsenkbare 
lensepumper, og er bygget for å tåle tøff bruk på 
arbeidsplassen, fjerne forurenset vann og vann som inneholder 
sand og grus med letthet. Dette er ikke en gjennomsnittlig bruk 
og kastpumpe. Ready-pumper er konstruert for gjentatt bruk, år 
etter år, og de er det smarte valget for å redusere belastningen 
på miljøet.
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Ready-pumper er bygget med en 
kompakt motor og lette materialer, den 
er lett å bære, montere og vedlikeholde. 
Disse pumpene får plass det andre 
pumper ikke passer, og de kan enkelt 
lagres i servicebiler for rask respons på 
flom eller vannfjerning. 

Laget for tøft bruk
Det støpte aluminiumskabinettet, 
statorhuset og hydrauliske 
polyuretandeler, gjør Ready-pumper 
holdbare for tøffe arbeidsforhold. De 
leverer profesjonelt nivå ytelse og høyere 
slitestyrke i en kompakt størrelse. 

Svært vedlikeholdsvennlig
Ready er konstruert med en avtagbar 
topp som gir enkel tilgang til kabelbytte 
og komponentbytte. Hydrauldelen er 
laget for enkel og rask utskifting av 
slitedeler og tetninger. Ready-pumper er 
konstruert for gjentatt bruk, år etter år, 
og de er det smarte valget for å redusere 
belastningen på miljøet.

Kompakt, 
lett og enkel 
å bære.



Ready 4L Ready 8S

Lavsugerbunn:
Konstruert for å pumpe 
mer eller mindre tørt 
rundt pumpen.

Tilbakeslagsventil:
For minimalt tilbakerenning.
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Motor: Robust og lett 1- 
faset induksjonsmotor for 
pålitelig ytelse. 

Pumpehus av polyuretan:
medfører høy slitestyrke og
tillater passasje av slitende
partikler.

Avtagbar topp:  Gir enkel 
tilgang til koblingsboks for ka-
belbytte og komponentbytte. 

Ergonomisk håndtak: 
Komfortabel design for enkel 
og sikker løfting, transport og 
håndtering av pumpen. 

Automatisk stopp: Beskytter 
motoren automatisk mot over-
oppheting og skade, redusere 
nedetid og reduserer antall 
reparasjoner.

Spin-outTM: Beskytter 
tetningen ved å fjerne 
slipende partikler fra 
tetningskammeret, noe som 
sikrer lengre levetid.

Strekkavlastning: Begrenser 
strekk i kabeltilkobling for 
lengre kabellevetid.

Gummisil: 
Støtbeskyttelse i tilfelle 
pumpen faller ned eller 
grovmonteres.

Dobbel mekanisk tetning: 
To sett med mekaniske 
akseltetninger som fungerer 
uavhengig av hverandre. 
Mer pålitelig enn enkel 
eller leppetetning – dobbel 
sikkerhet.

Hydrauliske polyuretandeler 
(pumpehjul og diffusor): Gir 
stor slitestyrke og mulighet 
for passering av slipende 
materialer.

Justerbart utløp: 
Vertikale og horisontale 
utløpstilbehør for enkel 
slangetilkobling.

Kabel med vannstopp:  
Beskytter elektriske 
komponenter ved å stoppe 
vannet fra å komme inn i 
pumpen gjennom defekte 
kabler. 

Fristrømspumpe: Gjennomløpet 
kan håndtere større partikler, 
noe som vil redusere risikoen for 
tilstopping.
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GULVPUMPING 
med lavsugeren ready 4l

Minimalt tilbakeslag: en spesiell ready 4l-funksjon 
er den innebygde tilbakeslagsventilen for å hindre 
tilbakerenning. vannet holdes inne når pumpen slås 
av eller løftes opp. når pumpen startes, åpnes en 
ventilplate som lar vannet passere gjennom til det 
er borte eller til du slår pumpen av. når ventilplaten 
lukkes, senkes den ned og tetter langs lepperingen på 
lavsugeflaten og hindrer at vannet renner ut.

Prime the pump: when pumping low water levels.

Start pumping på svært lave nivåer:  klargjør pumpen 
ved å fylle vann for å komme i gang.

Økt ytelse: hev pumpen for å åpne innløpet og øke 
ytelsen slik at den nesten tilsvarer ready 4. 

pump bort vann ned til 1-2 mm. når den står på et flatt gulv: 
hmax: 10,5 m og Qmax: 3,2 l/s

Det nyeste tilskuddet til Ready-serien er den helt nye 4L, en 
lavsugerpumpe som er konstruert for å pumpe mer eller mindre 
tørt rundt pumpen. Ideell ved rengjøringsoperasjoner ved flom, 
vannfylte kjellere og tømming av tanker.
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Se produktets tekniske dokumentasjon for ytterligere spesifikasjoner. Med forbehold om endringer.

Model Ready 4 Ready 4L Ready 8 Ready 8S
produktkode 2004.212 2004.230 2008.212 2008.281

Effekt [kW] 0.42 0.42 0.75 0.9
Spenning [V/fase] 230, 1~ 230, 1~ 230, 1~ 230, 1~
Nominell strøm [A] 2.7 2.7 4.2 5.2
Vekt [kg] 12 13 14.5 17
Maks. høyde [mm] 438 464 438 512
Maks. bredde [mm] 184 188 184 262
Utløp Ø [”] 2" 2” 2" 2"
Gjennomløp [mm] - 1.5 x 15 - 38
Silhull [mm] 11×5 11×5 -

Væske temperatur, 70 °C Nei Nei Nei Nei

Flygt Ready-pumper håndterer gjennomstrømning opptil 6 l/s, går til 14 m, og partikler 
opptil 38 mm i diameter. Disse bærbare lensepumpene er tilgjengelig med nominell 
effekt 0,4 til 0,9 kW, og de er lette og konstruert for profesjonell bruk. 

Du kommer ikke lavere 
enn dette. Ready 4L er 
lavsugingspumpen som 
kan håndtere vannivåer 
ned til 1-2 mm. Du 
trenger bare moppe for 
et fullstendig tørt resultat.

Ready 8S er en pumpe 
for tørrstoffhåndtering 
som er konstruert for 
forurenset vann og 
vann som inneholder 
sand, grus og avfall med 
partikkelstørrelser opp til 
38 mm.

Ready 4 og 8 veier henholdsvis bare 12 og 14,5 kilo, 
og de er konstruert for lensing av byggeplasser, 
rengjøringsoperasjoner ved flom og lignende bruk. De 
kan håndtere slipende og etsende væsker i pH-området 
5-8 og partikkelstørrelser opptil 5 mm.

Effekt og størrelser (50 Hz)

ytelse og tekniske data
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