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        MINI ESA  HDR 
HYDRAULIMOOTTORI KÄYTTÖINEN  

PESUPUMPPU  

Tehokas erittäin pienikokoinen keskipakopumppu kevyisiin 
ja keskiraskaisiin pesuautoihin 

 
Täydellinen asiakkaan tarpeiden mukaan tehtävä varustelu 

 
Mitoitustuotto 400 lpm 8 bar , korkein paine  14 bar 

 suurin tuotto 800 lpm 
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Tuottokäyrä Mini-Esa HDR 
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6800 rpm / 10 kw  3 m imukorkeudella 

Mini  ESA  HDR  ominaisuudet 

Mini ESA HDR on erittäin pienikokoinen, 
mutta suurituottoinen hydraulikäyttöinen 
pumppu, joka soveltuu erityisen hyvin katu-
jen, piha-alueiden, jalkakäytävien ja kevyen-
liikenteen väylien pesuun tarkoitettuihin  
kevyisiin ja keskiraskaisiin ajoneuvoihin.  
 
Pumppuosa on kevyt– tai punametalliraken-
teinen keskipakopumppu joka on varustettu 
huoltovapaalla liukurengastiivisteellä.  pum-
pun akseli on ruostumatonta terästä. 
 
Mini Esa kevytmetallinen pumppuosa on 
eloksoitu merivedenkestäväksi. Punametalli-
sella pumppuosalla varustettuna se 
soveltuu myös suolaliuosten levittämiseen.  

Moottori: Volvo F11-5 kierrostilavuus moottori, jonka suurin sallittu kierrosnopeus on  8500 
rpm/jatkuva ja 12 000 rpm /lyhytaikainen suurin jatkuva teho on 13 kW 350 bar.  
 
Imulaite: Mini-Esa voidaan varustaa tarvittaessa paineilma-ejektori tyyppisellä imulaitteella tai 
käsikäyttöisellä imupumpulla.  Imulaitteiden ansiosta pumpulla voidaan käyttää avoimia vesiläh-
teitä ilman siemenvettä imuletkuissa. Imuletkut NS 50 tai NS 65. 
 
Imuyhde: Mini Esa imuyhteen koko on R 2”  spk , pumppu toimitetaan tilaajan määrittelyn mu-
kaan 2” pk- , 2” nokkavipu– 2” pl– tai C-Storz liittimellä. 
 
Painelähtö: Mini-Esa paineyhteen koko R 1 1/4” spk, paineventtiili on NS 32 käsikäyttöinen tai 
pneumaattinen palloventtiili tai suoraohjattu sähkötoiminen 12 / 24 V magneettiventtiili. 
 
Painemittari: Pumppu on varustettu nestevaimennetulla 63 mm ruostumattomalla –1 / + 15 bar 
näytöllä varustetulla painemittarilla. 

Mitat; 
pituus:      320 mm ilman imuliitintä 
                 360 mm 2” pk liittimellä 
Leveys:     280 mm var. paineventtiilillä 
 
korkeus:   300 mm var. painemittarilla 
 
paino:       14 kg täyd. varusteineen 
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