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Kvalita a inovace ve spojení s chutí, 
která nás žene k neustálému zlepšování 
a k dalšímu vývoji našich produktů, 
jsou zárukou, díky které dodáváme 
našim zákazníkům vždy ta nejlepší 
řešení pro jejich konkrétní aplikace. 
Díky vývoji, výrobě důležitých dílů, 
celkové montáži a testování pod 
jednou střechou, dokážeme vyrábět 
naše produkty na nejvyšší kvalitativní 
a technické úrovni.

Elektronický nasávací systém „BetsyPrime“
Absence pohyblivých dílů v nasávací komoře vede k vynika-
jícímu zpracování znečištěných kapalin bez toho, aby hrozilo 
riziko zablokování pohyblivých dílů systému pevnými lát-
kami, které jsou dopravovány společně s kapalinou. Vakuový 
systém navíc pracuje pouze při poklesu hladiny kapaliny 
v podtlakové komoře, což zaručuje minimální provozní dobu 
a prodlužuje životnost.

Čerpadlo se šroubovým odstředivým kolem
„SuperBetsy Hidrostal“

Toto čerpadlo bylo vyvinuto pro čerpání těch nejobtížně-
jších kalů s vysokým podílem pevných částic. Je možno 
snadno čerpat viskózní a problematické kapaliny, jako jsou 
např. znečištěný bentonit a surová odpadní voda. Čerpadlo 
značky „Hidrostal“ je mimořádně výkonné a potřebný 
výkon je výrazně menší, než je tomu u jiných srovnatelných 
kalových čerpadel. Naše velká kulová průchodnost 
oběžným kolem zaručuje uživateli mnoho hodin bezporu-
chového provozu při nízké spotřebě paliva. Čerpadlo značky 
„Hidrostal“ je možno vyrobit v různých materiálových pro-
vedeních tak, aby přesně vyhovovalo konkrétnímu účelu.

❶ Čerpadlo Hidrostal se šroubovým odstředivým kolem
❷ Elektronický nasávací systém BetsyPrime 
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Vyvinuto, vyrobeno a testováno v
našich evropských dílnách

Těsnění hřídele

Všechna čerpadla Super Betsy jsou opatřena velmi kvalit-
ními, dvojitými mechanickými ucpávkami v tandemovém 
uspořádání, jež jsou ponořené v olejové lázni. To zabraňuje 
přehřívání těsnících kroužků v provedení „SiC/WC“ 
(na straně čerpané kapaliny) a „SiC/SbC“(na straně atmosféry), 
i když čerpadlo nemá při provozu dostatek čerpané kapaliny.

Protihluková skříň SuperBetsy

Všechny skříně jsou vyráběny z vysoce hodnotných 
ocelových desek, které jsou po svařování pozink-
ovány. Tím je zajištěna dlouhá životnost celé skříně. 
Při konstrukci byl kladen velký důraz na zvukovou 
izolaci, čímž bylo docíleno velmi tichého provozu.

Spodní konstrukce

Robustní, žárově pozinkovaná nádoba slouží jako 
základní rám a úkapová vana pro palivovou nádrž, 
která je touto konstrukcí chráněna před poškozením. 
Přepravní oko a otvory pro ližiny vysokozdvižného 
vozíku přispívají k bezpečnému transportu čerpadla 
pomocí zdvihacích a přepravních zařízení.



        

Náklady na energii jsou největší jednotlivou položkou z pohledu nákladů na životní cyklus stroje. 
Snížením energetické spotřeby čerpadla uvažované přes celou dobu jeho používání lze docílit 
značných finančních úspor. Čerpadla Betsy vybavená šroubovým oběžným kolem mají velikou 
průchodnost oběžným kolem a díky ní značnou odolnost vůči ucpání.

Nízké náklady během životního cyklu stro-
je a úspory paliva díky použití čerpad-
lového systému SuperBetsy

Běžná čerpadla s vysokou kulovou průchodností, např. Vortex nebo 
ponorná čerpadla sice mohou nabízet velkou průchodnost, ale nikdy 
nemohou současně nabídnout vysokou míru odolnosti vůči ucpávání, 
a rovněž jejich provozní účinnost je spíše nižší. Pro ilustraci přímé úspory 
nákladů díky nasazení čerpadlového systému SuperBetsy pomůže nejlépe 
porovnání s jiným čerpadlem. Čerpadlo SuperBetsy 150-EM provozované 
s 1500 ot./minutu vykazuje při nejlepší účinnosti spotřebu okolo 3 l mo-
torové nafty/hodina. Čerpadlo poháněné naftovým motorem a opatřené 
oběžným kolem Vortex spotřebuje při srovnatelných čerpacích pod-
mínkách díky nižší účinnosti 7,8 l motorové nafty za hodinu. Průměrnou 
cenu za jeden litr motorové nafty uvažujme cca. 36,1 Kč. Za 168 hodin 
(týdenní provozní doba) vykazuje čerpadlo s oběžným kolem Vortex 
spotřebu cca. 1310 litrů, což odpovídá nákladům na palivo ve výši 47.291,- 
Kč. Spotřeba paliva našeho čerpadla SuperBetsy činí za stejných podmínek 
cca. 504 litrů za 18.194,- Kč, což představuje přibližnou
úsporu 62 %.



      

Celkové náklady 
(porovnání po 3000 provozních hodinách)

1. Velká, pevně zabudovaná palivová nádrž redukuje nároky 
na průběžné doplňování paliva, a to zejména o víkendu. 
Tím je možno zabránit zbytečným pracovním nákladům.

2.  Standardizovaná regulace hladiny je instalována u všech-
modelů. Tento automatický ovládací systém spouští a vy-
píná čerpadlo v závislosti na stavu vody.

3.  BetsyPrime. Automatický nasávací systém je v provozu 
pouze tehdy, pokud je to zapotřebí, např. při zahájení čer-
pacího provozu nebo při provozu s nízkým stavem vody.

4.  Z vnějšku nastavitelná hydraulika dovoluje snadné nas-
tavení vzdálenosti mezi opotřebitelným sacím kuželem 
a oběžným kolem bez nutnosti demontovat celé čerpadlo.

5.  Vysoce kvalitní těsnění v olejové lázni v provedení karbid 
křemíku / karbid wolframu (na straně čerpané kapaliny) 
nebo karbid křemíku / antimonem modifikovaný uhlík 
(na straně atmosféry) zajišťují dlouhou provozní životnost 
a nízké náklady na údržbu.

6.  Nízké hlukové emise dovolují instalovat čerpadlo i v prostředí, 
které je citlivé na hluk, aniž by bylo nutno využívat elektrické 
systémy.

7.  Použití moderních naftových motorů s certifikátem EPA (US 
Environmental Protection Agency) a EU (Europäische Union) 
s nízkými požadavky na údržbu.

8.  Plně pozinkovaná protihluková skříň se snadným přístupem 
a s uzamykatelnými dveřmi. Pozinkovaná skříň zabraňuje korozi 
a je vyrobena robustně tak, aby garantovala dlouholeté použití.

9.  Standardizované použití konstrukčních dílů. Všechny kon-
strukční díly produktů SuperBetsy jsou vyrobeny ve vysoké 
kvalitě nebo pocházejí od renomovaných dodavatelů. Na 
požadavek veškerých náhradních dílů dokáže náš útvar ser-
visu a náhradních dílů rychle zareagovat a dodat potřebné díly 
z našich rozsáhlých skladových zásob.

10.  Čerpadla SuperBetsy jsou vyráběna na základě rozsáhlých 
praktických zkušeností, které jsme získali při pronájmu těchto 
strojů na různorodých aplikacích

Jiné oblasti, ve kterých dosahuje čerpadlo SuperBetsy úspory nákladů

Konkurence

SuperBetsy 400-HSD

Konkurence

SuperBetsy 300-FHD

Konkurence

SuperBetsy 200-FH

Konkurence

SuperBetsy 150-EM

Konkurence

SuperBetsy 100-DH
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Náklady na motorové palivo



    

       

Inovativní monitoring a ovládání

Online monitoring a ovládání z PC nebo mobilního telefonu. 
Programovatelné upozorňovací zprávy přes Email nebo SMS.

Jednoduché ovládání SuperBetsy přes DSE.
GPS monitoring lokace čerpadla.

Charakteristika 
Standardní verze

→ Uzavřená ve zvukotěsné skříni
→ Vakuová pumpa 40m3/h  
→ Sada elektrod měřících hladinu
 pro automatický chod
→ Digitální DSE ovládací systém
 (další vstupy / výstupy k dispozici)
→ Baterie
→ Sledování a vyhodnocování napětí baterie
→ Mechanický palivoměr
→ Sledování a vyhodnocování provozního
 a minimálního tlaku oleje
→ Vyhodnocování provozní teploty chladicí kapaliny
 a sledování vysokých teplot
→ Sledování a vyhodnocování rychlosti
→ Zařízení splňuje aktuální emisní normy EU

Volitelné

→ Dálkové sledování a ovládání včetně GSM/GPS modemu 
 s anténou, elektronický palivoměr a elektronické 
 sledování rychlosti
→ Speciální úchyty v rozích pro možnost uskladnění   
 čerpadel SuperBetsy stejné velikosti na sebe
→ Výkonější vakuová pumpa se sací kapacitou 63m3/h
 nebo 100 m3/h
→ Baterie s dvojitou kapacitou
→ Elektronické vyhodnocení tlaku v sacím
 a výtlačném potrubí
→ Hlavní spínač baterie
→ Ventil pro připojení externí palivové nádrže

Na vyžádání

→ Speciální sací a výtlačné přírubové sestavy
→ Design v otevřené verzi bez zvukotěsné skříně
→ Verze na přípojném vozíku
→ Zásuvka pro dodatečné monitorovací zařízení,  
 např. hladinová sonda
→ Dieselové motory splňující normy US EPA
→ Průtokoměr

Vlastnosti

Všechna čerpadla SuperBetsy jsou
k dispozici také s elektrickým
motorem namísto dieselového.



   

       

Odpadní voda

Stavebnictví

Průmysl 

Potraviny

Shromažďování odpadní vody
Zpracování odpadní vody a kalu
Průmyslová odpadní voda
Močůvka
Odpadní voda z lodi

Papír
Celulóza
Biomasa

Olej a plyn
Lepidla

Barvy
Umělohmotné granuláty

Rozpouštědla
Třísky a chladicí maziva

Solné roztoky

Odvodňování a drenáže
Bentonit
Kanalizační vedení
Odvodňování dolů
Odběry vody
Protipovodňová ochrana

Ovoce
Zelenina

Živé ryby
Pivovarnictví

Melasa
Oleje a mazadla

Želatina

Čerpadla Hidrostal jsou díky svým výborným čerpacím vlast-
nostem používána v četných oborech a průmyslových odvět-
vích. Čerpají šetrně a s nízkou pulsací nejrůznější kapaliny 
a látky. Naši specialisté vyberou vhodné kombinace materiálů 
a individuálně přizpůsobí každé čerpadlo daným podmínkám. 
Tímto postupem zajišťujeme, že se čerpadla Hidrostal 
osvědčují i v náročných aplikacích a dosahují tak nejlepších 
výsledků, pokud jde o účinnost, energetickou efektivnost 
a nízké náklady na životní cyklus.

→ čerpání bez ucpávání
→ vysoký sací výkon
→ �etrné čerpání díky   
 malým třecím silám
→ vysoká účinnost
→ stabilní charakteristika
→ vysoká životnost

→ nízké pulsace
→ kontinuální čerpání   
 úměrné otáčkám
→ vysoká stabilita tlaku   
 ve velkém rozsahu
 otáček

Čerpadla Hidrostal v provozu



        

Hidrostal Bohemia, s.r.o.
Pražská 462
252 29 Lety u Dobřichovic
Phone +42 (0)226 804 411-415
kontakt@hidrostal-bohemia.com
www.hidrostal-bohemia.com20
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Čerpadla společnosti Hidrostal se používají po celém 
světě. Naše čerpadla jsou vyráběna na zakázku a speciálně 
přizpůsobena potřebám jednotlivých instalačních míst. 
Tímto postupem dosahujeme vysoké úrovně provozní 
efektivity a mimořádné energetické účinnosti. Z dlouho-
dobého hlediska se vždy vyplatí investovat do čerpadel 

společnosti Hidrostal, jelikož naše čerpadla mají nízkou 
potřebu údržby, téměř nikdy se neucpávají a nabízejí je-
dinečně dlouhou životnost. V závislosti na místě instalace 
nabízíme našim klientům asistenci prostřednictvím jedné 
z našich dceřiných společností nebo obchodních partnerů. 
Potřebný kontakt najdete na stránkách. 

Hidrostal po celém světě


