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Plovoucí koše AMPHIBIO (Mini a Maxi) 
 

 

Plovoucí sací koš AMPHIBIO je zařízení k přenosným čerpadlům nebo 
automobilovým stříkačkám. Toto zařízení je určené k odběru vody přímo z vodní 
hladiny, na které plave. Jeho použití je téměř všestranné od hašení požárů přes 
odvodňování či vysoušení mokřin nebo odčerpávání zaplavených prostor. Pomocí 
tohoto plovoucího sacího koše lze tak využít k čerpaní vody z mokřin, mělčin či 
mělkých břehů potoků a použít tyto dosud nevyužité zdroje pro zdolávání lesních a 
jiných požárů případně pro dopravu vody nebo doplňování cisteren.    
 

Pomocí plovoucího koše lze tak požární stříkačkou nasávat vodu téměř z 
jakéhokoliv vodního zdroje. Jeho hlavní výhodou je, že čerpadlo nenasává 
nečistoty ze dna vodního zdroje a ani z povrchu hladiny, přičemž je schopno 
odsát vodu do výšky 1,5 -2 cm. 
 
Otočná sací komora kompenzuje váhu připojených savic tak, aby plovoucí koš 
plaval stále vodorovně. 
 
Pryžová zpětná klapka zabraňuje rychlému úniku vody ze sacího řádu. Tzn. 
dojde-li k přerušení čerpání, umožňuje pokračovat v činnosti čerpadlům, která 
nejsou samonasávací (nebo přímo zavodňované např. u kalových čerpadel)  
 
Po ukončení čerpání lze sací řád odvodnit uvolněním pádové klapky a snadné 
vytažení sacího potrubí a plovoucího koše z vodní hladiny. 
 
Plastová mřížka sací komory brání vniknutí nečistot do systému a následnému 
poškození čerpadla nebo příslušenství. Průřez jednotlivých otvorů byl navrhnut 
tak, aby jimi prošlé nečistoty prošly mezerou mezi oběžným kolem a skříní 
čerpadla. 
 
Sací komora je spojena k plováku pomocí speciálního zámku a lze velmi 
snadno odnímat. Sací komora může být tak použita samostatně jako tradiční 
sací koš. 
Vlastnosti 
 

 Kompaktní velikost, vylepšený vzhled, nízká hmotnost 
 Snižuje riziko poničení čerpadla 
 Vyrobeno z vysoce odolného polyetylenu 
 Otočená komora pro kompenzaci hmotnosti připojených savic 
 Koš je vybaven zpětnou a výpustnou klapkou 
 Dvě verze koše s různým připojením 
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Vzhledem k mnoha požadavkům od našich stálých zákazníků po celém 
světě, vyvinuli jsme novou dimenzi čerpání vody z vodní hladiny. Nový 
plovoucí koš AMPHIBIO přináší úsporu místa při skladování, nižší váhu, 
vylepšený design a mnoho dalšího při zachování všech předchozích 
vlastností. 

 
NOVINKA!!! K dispozi dvě verze plovoucího koše. 

 

 

AMPHIBIO MINI AMPHIBIO MAXI 

Rozměry 604 x 454x 171 mm 790 x 550 x 200 mm 

Váha 8 kg 10 kg 

Připojení B75 nebo A110 A110 nebo A125 

 


