
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Modely CHIEMSEE A a B 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ponorné čerpadla s patentovaným Spechtenhauser oběžným kolem, třífázový motor na střídavý proud 

s výkonem 3,2 kW, uzavřené dvojitou mechanickou ucpávkou, s 20 m kabelem H07BQ-F, 5-pinová 

ochranná zástrčka motoru s řízením směru otáčení, fázový invertor a vypínač zapnout/vypnout, 

zabudované do nosného rámu s nerezové oceli se 4 sklopnými rukojeti s cílem usnadnit transport.  
 

 CHIEMSEE A (Obj.č. 03 04 051) 

Vybavené na vstupu a výstupu spojkou A-100/Storz s odnímatelným 90
0
sacím kolenem a šikmým 

nasávacím kolenem vyrobenými z PE-HD osazenými spojkami A-110/Storz. 

Maximální výkon až 2500 l/min. 

Čerpání nečistot až do průměru 80 mm. 
 

CHIEMSEE B (Obj.č. 03 04 052) 
Vybavené na vstupu a výstupu spojkou B-75/Storz s odnímatelným sacím kolenem a plochým sacím 

kolenem vyrobenými z PE-HD osazenými spojkami B-75/Storz. 

Maximální výkon až 1800 l/min. 

Čerpání nečistot až do průměru 70 mm. 



Modely CHIEMSEE HA a HB 

 
Vybavení a výkony shodné s modely CHIEMSEE 

A a B, navíc vhodná pro horké tekutiny až do 

maximální teploty 90°C, se zvláštní 

vysokoteplotní dvojitou mechanickou ucpávkou 

ložisek, silikonovým těsnění a vinutím motoru, 

nasávací kolena z nerezové oceli.  
 

 

 

 

CHIEMSEE  HA (Obj.č. 03 04 053) 

Vybavené na vstupu a výstupu spojkou A-100/Storz s odnímatelným sacím kolenem a plochým sacím 

kolenem vyrobenými z PE-HD osazenými spojkami A-110/Storz. 

Maximální výkon až 2500 l/min. 

Čerpání nečistot až do průměru 80 mm. 
 

CHIEMSEE  HB (Obj.č. 03 04 054) 
Vybavené na vstupu a výstupu spojkou B-75/Storz s odnímatelným sacím kolenem a plochým sacím 

kolenem vyrobenými z PE-HD osazenými spojkami B-75/Storz. 

Maximální výkon až 1800 l/min. 

Čerpání nečistot až do průměru 70 mm. 

 

Modely CHIEMSEE EX A a EX B 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybavení a výkony shodné s modely CHIEMSEE A a B, navíc schválené pro použití v Ex zónách 1 a 2 

podle směrnice 94/9 / EC (ATEX), s ochranou proti explozi podle II2G Ex d IIB T4, nasávací kolena 

z nerezové oceli. 
 

CHIEMSEE EX A (Obj.č. 13 00 070) 

Vybavené na vstupu a výstupu spojkou A-100/Storz s odnímatelným sacím kolenem a plochým sacím 

kolenem vyrobenými z PE-HD osazenými spojkami A-110/Storz. 

Maximální výkon až 2500 l/min. 

Čerpání nečistot až do průměru 80 mm. 
 

CHIEMSEE EX B (Obj.č. 13 00 071) 

Vybavené na vstupu a výstupu spojkou B-75/Storz s odnímatelným sacím kolenem a plochým sacím 

kolenem vyrobenými z PE-HD osazenými spojkami B-75/Storz. 

Maximální výkon až 1800 l/min. 

Čerpání nečistot až do průměru 70 mm. 

 



Modely MINI CHIEMSEE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponorné čerpadlo s patentovaným Spechtenhauser 

oběžným kolem, utěsněné dvojitou mechanickou ucpávkou, 

s 20 m kabelem H07BQ-F, zabudované do nosného rámu z 

nerezové oceli se 2 sklopnými úchyty s možnosti navinutí 

přívodního kabelu a s centrálním držadlem se závěsným okem. 

Ohranný spínač motoru s kolébkovým vypínačem ON / OFF, tepelnou ochranou s blokováním 

restartu. 

Všechny modely jsou opatřené odnímatelným 90
0 
sacím kolenem z PE-HD. 

 
 

Mini-CHIEMSEE C 700 (Obj.č. 03 04 060) 

Vybavené jednofázovým střídavý motor 2,2 kW, 230 V / 50 Hz.  

Přípoje C-52-Storz, 

Maximální výkon až 700 l/min. 

Čerpání nečistot až do průměru 50 mm. 
 

Mini-CHIEMSEE B 1100 (Obj.č. 03 04 062) 

Vybavené jednofázovým střídavý motor 2,2 kW, 230 V / 50 Hz.  

Přípoje B-75/Storz,  

Maximální výkon až 1100 l/min. 

Čerpání nečistot až do průměru 55 mm. 

Mini CHIEMSEE B 1300 (Obj.č. 03 04 063) 

Vybavené jednofázovým střídavý motor 2,5 kW, 230 V / 50 Hz. 

Přípoje B-75/Storz,. 

Maximální výkon až 1300 l/min. 

Čerpání nečistot až do průměru 65 mm. 

 

Mini CHIEMSEE B 1500 (Obj.č. 03 04 064) 

Vybavené jednofázovým střídavý motor 2,7 kW, 230 V / 50 Hz. 

Přípoje B-75/Storz., 

Maximální výkon až 1500 l/min. 

Čerpání nečistot až do průměru 65 mm. 
 

Mini CHIEMSEE B 1600 D (Obj.č. 03 04 065) 

Vybavené třífázovým motorem 2,7 kW, 400 V / 50 Hz, CEE ochranná 5-pinová zástrčka s řízením 

směru otáčení.  

Přípoj na výstupní straně B-75/Storz.,  
Maximální výkon až 1600 l/min. 

Čerpání nečistot až do průměru 65 mm. 



 

Model T E G E R N S E E   
 

Vybavené jedno-fázový motor 1,8 kW, 230V/50 Hz, ohranný spínač 

motoru s kolébkovým vypínačem ON / OFF, tepelnou ochranou s 

blokováním restartu. Pro dočerpání na nízkou úroveň hladiny se čerpadlo 

otočí o 90
o
 

Přípoj na výtlaku B-75/Storz.,  
Maximální výkon při 0 bar 800 l/min, při 1 bar 400 l/min. 

Čerpání nečistot až do průměru 40 mm. 

 

 

 

 

MODEL CHIEMSEE „ATLANTICA“  
 

Čerpadla CHIEMSEE ATLANTICA poháněné spalovacím motorem s patentovaným oběžným kolem 

(Spechtenhauser),  utěsněné  dvojitou mechanickou ucpávkou, rychlé nasávání až ze 7m, vybavené 

ruční pístovou vývěvou, zabudované do nosného rámu z nerezové oceli, opatřené 4 sklopnými madly. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přehled modelů CHIEMSEE - ATLANTICA 

 

CHIEMSEE ATLANTICA  A-B (Obj.č. 03 04 070) ID 311000015 

S benzínovým 4-taktním OHC motorem Subaru AE27 o výkonu 5,1 kW/7,0 HP, ruční start, speciální 

zpětná sací klapka s vysokou průchodností nečistot (nahrazuje klasický sací koš)  A-110, sací víko A-

110 s napojením na ruční pístovou vývěvu. 

Přípoje: A-110 Storz 

Spotřeba paliva: 3,0 l/h 

Obsah nádrže na PHM: 6,1 l 

Rozměry DxŠxV: 760x540x580 mm 

Hmotnost: Suchá 68 kg, pohotovostní 73 kg 

Maximální výkon až 2300 l/min. Čerpání nečistot až do průměru 80 mm. 
 

CHIEMSEE ATLANTICA  B-B (Obj.č. 03 04 071) 

S benzínovým 4-taktním OHC motorem Subaru AE27 o výkonu 5,1 kW/7,0 HP, ruční start, speciální 

zpětná sací klapka s vysokou průchodností nečistot (nahrazuje klasický sací koš)  B-75, sací víko B-

75 s napojením na ruční pístovou vývěvu. 

Přípoje: B-75 Storz 

Spotřeba paliva: 2,5 l/h 

Obsah nádrže na PHM: 6,1 l 

Rozměry DxŠxV: 760x540x580 mm 

Hmotnost: Suchá 67 kg, pohotovostní 72 kg 

Maximální výkon až 1800 l/min. Čerpání nečistot až do průměru 70 mm. 
 

CHIEMSEE ATLANTICA  A-B –E start (Obj.č. 03 04 072) 

S benzínovým 4-taktním OHC motorem Subaru AE27 o výkonu 5,1 kW/7,0 HP, elektrický start 12V 

baterie, speciální zpětná sací klapka s vysokou průchodností nečistot (nahrazuje klasický sací koš)  A-

110, sací víko A-110 s napojením na ruční pístovou vývěvu. 

Ostatní parametry shodné s modelem A-B. 
 

CHIEMSEE ATLANTICA  B-B –E start (Obj.č. 03 04 073) 

S benzínovým 4-taktním OHC motorem Subaru AE27 o výkonu 5,1 kW/7,0 HP, elektrický start 12V 

baterie, speciální zpětná sací klapka s vysokou průchodností nečistot (nahrazuje klasický sací koš)  A-

110, sací víko A-110 s napojením na ruční pístovou vývěvu. 

Ostatní parametry shodné s modelem B-B. 
 

CHIEMSEE ATLANTICA  A-D (Obj.č. 03 04 074) 

S dieslovým, vzduchem chlazeným motorem HATZ 1B27 o výkonu 4,0 kW/5,4HP, ruční start, 

speciální zpětná sací klapka s vysokou průchodností nečistot (nahrazuje klasický sací koš)  A-110, 

sací víko A-110 s napojením na ruční pístovou vývěvu. 

Přípoje: A-110 Storz 

Spotřeba paliva: 1,5 l/h 

Obsah nádrže na PHM: 3,0 l 

Rozměry DxŠxV: 760x580x580 mm, 

Hmotnost: Suchá 87 kg, pohotovostní 91 kg 

Maximální výkon až 2300 l/min. Čerpání nečistot až do průměru 80 mm. 
 

CHIEMSEE ATLANTICA  B-D (Obj.č. 03 04 075) 

S dieslovým, vzduchem chlazeným motorem HATZ 1B27 o výkonu 4,0 kW/5,4HP, ruční start, 

speciální zpětná sací klapka s vysokou průchodností nečistot (nahrazuje klasický sací koš)  B-75, sací 

víko B-75 s napojením na ruční pístovou vývěvu. 

Spotřeba paliva: 1,2 l/h 

Obsah nádrže na PHM: 3,0 l 

Rozměry DxŠxV: 760x580x580 mm, 

Hmotnost: Suchá 86 kg, pohotovostní 90 kg 

Maximální výkon až 1800 l/min, Čerpání nečistot až do průměru 70 mm. 



Současně s tímto přehledem si Vám, tentokrát poprvé formou komentovaných 

obrázku, dovolujeme na modelu MINI-CHIEMSE  představit unikátnost těchto 

čerpadel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V čem spočívá jejich unikátnost, Vám přiblíží následující 

STRUČNÝ PŘEHLED VÝHOD 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Robustní 3 - fázový motor 

               umožňující dlouhotrvající  

            provoz „na sucho“, díky 

            dvojité mechanické ucpávce  

 
 Kapacita-Výkon                   

až do 2.500  l/min  

 
 Bez ucpávání                  

při čerpání pevných látek 
      až do velikosti 80 mm 

 Hluboce vnořené čerpání 

            podle sklonu čerpadla 

 Optimální mobilita 

díky kompaktním 

rozměrům a nízké 

hmotnosti 53 kg 

 Bezproblémová manipulace 

Díky nosnému rámu se 4 

sklopnými madly a  

závěsnému oku 

 Kontinuální provoz 

s 6,5 kVA generátorem 

 Nízká úroveň čerpání 

až do úrovně hladiny 

několika milimetrů, díky 

patentovanému systému 

ploché nasávací trysky 

(Spechtenhauser) 

 Přisávání vzduchu 

(slurping operation) nikterak 

neomezuje provoz čerpadla 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



Pro dokreslení informací předkládáme přehlednou tabulku parametrů a výkonů jednotlivých modelů 

MINI-CHIEMSEE. 

 

 

 



Současně Vám předkládáme následující tabulku srovnání s konkurenčními modely: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Další bližší informace o jednotlivých typech na vyžádání! 
 

Zpracoval: ing Milan Žitník 

Technický  poradce ředitele 

ZAHAS s.r.o. 

V Trnávce, duben 2016 


