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         Formularz doboru 
Pompy zębate i zespoły pompujące 

Questionnaire for Gear Pumps and Pump Units 
 

Imię, Nazwisko / Name, surname:  

Firma / Company: 

Kraj / Country: Miasto / City: 

Ulica / Street: Kod pocztowy:/ Postcode: 

Fax/ Fax: Теl./ Tel.:  E-mail: 

 

Zapotrzebowane roczne 

            Required quantity during a year               

 

Przepływ (l/min)  
           Flow discharge (l/min)                 

 

Material korpusu pompy 

          Casing material of the pump 

GG25           lub / or     
GGG40.3 

  

Prędkość obrotowa (obr / min) 

          Speed (rpm) 

 

Ciśnienie wejściowe (bar) 

          Inlet-pressure (bar) 

 

Ciśnienie robocze (bar) 

         Pressure-rise (bar) 

 

Medium 

         Fluid 

 

Lepkość  
          

         Viscosity-class 
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Początkowa, robocza i maksymalna temperatura medium roboczego 

         Starting- working- and maximum-temperature of the fluid 

 

Kierunek obrotów  

         Sense of rotation (seen on shaft end) 

 

Z lub bez zaworu przelewowego 

         With or without pressure relief valve 

 

Port ssący i tłoczący z lub bez przeciw kołnierza 

         Suction- and pressure-port with or without counter flanges 

 

Jeśli z kołnierzem, jaki typ  (do spawania , gwintowany ) 

         If with, which version (welding- threaded- or blanked flange) 

 

Jak pompa jest napędzana 

          How do you run the pump 

 

Jeśli pompa jest napędzana silnikiem prosimy podać dalsze 
informacje  
         If with motor please give us the details: 

 

Typ silnika (jednofazowy, trzyfazowy lub prąd stały) 
         Motor-version (one phase, three-phase or direct current) 

 

Producent 
         Manufacturer 

 

Moc 
         Power 

 

Napięcie 
         Rated voltage 

 

Częstotliwość 
        Frequency 

 

Klasa efektywności energetycznej 
        Efficiency class 

 

Klasa temperatury 
        Temperature-class 

 

Ochrona (jeśli potrzebna EX , prosimy podać dalsze informacje) 
         Protection (if Ex-protection necessary, please give us details) 

 

Typ konstrukcji 
        Type of construction 

 

Kraj docelowy 
        End-use-country 

 

 

Prosimy o udzielanie jak największej ilość informacji , dzięki czemu będziemy mogli Państwu                                               

zaoferować najbardziej optymalne rozwiązanie. 

     Please provide as much information as possible, in order to find and offer the best solution.  

 


