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POBÓR PRÓB WÓD GRUNTOWYCH 
EKONOMICZNE I EFEKTYWNE ROZWIĄZANIE 

 
Pompy elektryczne Whale (w wersji Premium i High-Flow) wykonane są z najwyższej jakości 
materiałów zapewniających efektywną i wieloletnią pracę. Możliwość zasilania z akumulatorów 12 
VDC pozwala na ich wykorzystanie w terenie bez dostępu do zasilania z sieci lub konieczności 
posiadania i transportu ciężkich i nieporęcznych agregatów prądotwórczych. 
Zestawy pompowe dostępne są w różnych wersjach. Zależnie od potrzeb można 
zamówić zestaw pozwalający pompować wodę z głębokości nawet do 36 m. Zestawy 
dostarczane są w komplecie z akumulatorem i innymi akcesoriami niezbędnymi do pracy 
w terenie.  
 
Podstawowe parametry techniczne: 
 

Typ pompy 
 
Parametr 

Pompa standardowa 
(Premium) 

Pompy ‘High-Flow’ 

Zasilanie 12 Vdc / 3,6 A 12 Vdc / 3,8 A 

Średnica zewnętrzna 36 mm 36 mm 

Wysokość podnoszenia (max.)* do 10 m do 14 m 
Wydajność (max.)* do 13 l/min. do 16 l/min. 
Uwaga: rzeczywista wysokość podnoszenia i wydajność pomp i zestawów pompowych zależy od wielu czynników, w tym od 
średnicy rurki, stanu naładowania akumulatora. Należy pamiętać, że wydajność spada wraz ze wzrostem wysokości podnoszenia. 

 
Zalety pomp i zestawów pompowych Gigant - Whale: 
 
• Proste, kompaktowe i ekonomiczne rozwiązanie, 
• Wysoka jakość materiałów zapewniająca długą żywotność pomp, 
• Zasilanie z akumulatora 12 V – niewielkie zużycie energii 

pozwala na pracę zestawu nawet do 2 godzin przy użyciu jednego 
akumulatora (zależnie od warunków pracy, wielkości zestawu i 
rodzaju pomp), 

• Średnica pomp umożliwiająca ich stosowanie w piezometrach o 
średnicy wewnętrznej od 40 mm (dla zestawów składających się z 
więcej niż jednej pompy minimalna średnica otworu to 50 mm), 

• Dostępne zestawy do różnych głębokości. 
 
 
UWAGA: W ofercie dostępne są również zestawy pompowe z 
regulatorem przepływu, pozwalające na pobór prób wody przy 
niskim przepływie – tzw. opróbowanie ‘low flow’. Szczegółowe 
informacje dostępne są w oddzielnej broszurze. 
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