SuperBetsy
Mobilne agregaty pompowe
Niezależny i mobilny system z wysokowydajną pompą z wirnikiem
śrubowo-odśrodkowym, napędzaną silnikiem Diesla w dźwiękochłonnej
obudowie: wydajność – bezobsługowość – ekologia

PL

Super Betsy - stworzone przez
specjalistów dla specjalistów
Jakość i innowacyjność w połączeniu z
pasją w ciągłym ulepszaniu naszych
produktów, stanowią gwarancję dla
naszych klientów w dostarczaniu
najlepszych rozwiązań. Skupienie pod
jednym dachem kompletnego
procesu: od prac projektowych
poprzez obróbkę podstawowych
podzespołów i ich całościowy montaż
do kontroli jakości i prób użytkowych,
umożliwia nam wytwarzanie naszych
produktów na najwyższym poziomie,
❶
zarówno pod względem
parametrów technicznych
jak i jakościowych.

❷

BetsyPrime elektroniczny system zasysania
Brak ruchomych części w konstrukcji układu zasysania eliminuje ryzyko ich blokowania elementami włóknistymi i innymi zawartymi w pompowanym medium. Ponadto system
zasysania załącza się tylko w momencie spadku poziomu
cieczy w komorze poniżej zadanego minimum, co ogranicza
czas pracy i zwiększa żywotność urządzenia.

Sercem SuperBetsy jest pompa śrubowo-odśrodkowa Hidrostal
Pompy Hidrostal zostały skonstruowane do tłoczenia najcięższych mediów z dużą zawartością elementów włóknistych i stałych. Pompy te bezproblemowo tłoczą bardzo lepkie i inne stwarzające często problemy ciecze jak bentonit
czy surowe ścieki. Pompy Hidrostal charakteryzują się wyjątkowo dużą sprawnością, dzięki czemu do ich napędu stosuje
się silniki o znacznie mniejszej energochłonności. W połączeniu z dużymi wolnymi przelotami zapewnia to długą, bezobsługową pracę agregatu przy niskim zużyciu paliwa. Ponadto pompy Hidrostal mogą zostać wykonane w różnych,
odpowiednich do wymaganego zastosowania wersjach materiałowych.

❶ BetsyPrime elektroniczny system zasysania
❷ Pompa śrubowo-odśrodkowa Hidrostal

Oferujemy produkt opracowany,
wyprodukowany i testowany w europejskich
oddziałach naszego koncernu
Dźwiękochłonna obudowa SuperBetsy

Uszczelnienia mechaniczne

Wszystkie obudowy wykonane są z wysokiej jakości elementów stalowych, które po zespawaniu poddawane są
cynkowaniu. Taki proces produkcji zapewnia długoletnią
trwałość. Konstrukcja obudowy została w szczególności dopracowana pod względem redukcji poziomu hałasu dla
osiągnięcia możliwie cichej pracy agregatu.

Wszystkie agregaty Super Betsy wyposażone są w wysokiej
jakości, podwójne uszczelnienia mechaniczne wału. Olej
mineralny o niskiej lepkości, stosowany jako bufor, zapewnia
suchą pracę pompy bez przegrzewania par pierścieni
uszczelniających: spiekanego węglika krzemu i wolframu
(po stronie pompowanego medium) oraz spiekanego
węglika krzemu i antymonu (po stronie zewnętrznej).

Podstawa agregatu
Część dolna – ocynkowana ogniowo podstawa agregatu,
stanowi ramę i osłonę zbiornika paliwa. Osadzenie w części
dolnej zbiornika minimalizuje ryzyko zanieczyszczeń środowiska wyciekami paliwa. Podstawa wyposażona jest we
wzmocnione prowadnice do załadunku lub transportu
wózkiem widłowym.

Niskie koszty eksploatacji i oszczędności
w zużyciu paliwa dzięki zastosowaniu
agregatów SuperBetsy
Najbardziej znaczącą pozycją w kosztach eksploatacji jest koszt zużycia energii. Wysoka wydajność
pomp, a dzięki temu niskie zużycie paliwa, zapewniają w całkowitym okresie eksploatacji znaczne
korzyści finansowe. Agregaty Super Betsy wyposażone w pompy Hidrostal z wirnikiem śrubowo-odśrodkowym charakteryzują się zarazem dużą wydajnością i wysoką sprawnością hydrauliczną oraz
zwiększoną odpornością na zapychanie związaną z dużymi wolnymi przelotami kulowymi.
Powszechnie stosowane pompy z wirnikiem np. typu Vortex, są również dostępne z dużym wolnym przelotem. Jednakże ich zastosowanie wymaga dokonania wyboru, bo
konstrukcja ta nie zapewnia równocześnie wysokiej odporności na zatykanie i wysokiej sprawności:
Dla dokładnego zobrazowania możliwości ograniczenia
kosztów eksploatacji przedstawiamy przykład zastosowania agregatu o obrotach 1500 1/min Betsy 150EM, którego
zużycie paliwa wynosi 3 l/h. Porównywana pod względem

parametrów pracy pompa konkurencji z wirnikiem typu
Vortex, na skutek niższej sprawności zużywa w tych samych
warunkach 7.8 l/h paliwa. Zakładając średnią cenę oleju napędowego na poziomie: 1.20€ możemy obliczyć:
W okresie 168 godzin (tygodniowy czas pracy) agregat z silnikiem Vortex spali ok. 1310 litrów paliwa, co oznacza koszt
1 572,-€. Zużycie paliwa naszej Super Betsy wyniesie w tym
okresie ok. 504l, co oznacza koszt 604.80€. Tak więc, zastosowanie naszego agregatu zapewnia oszczędność na poziomie 62%.

Przegląd agregatów Super Betsy
Zamieszczone na kolejnych stronach zestawienia przedstawiają parametry podstawowych modeli
Super Betsy umożliwiając ich dobór do Państwa oczekiwań. Każdy agregat zasysa z głębokości 8,5 m.
Przy wyborze należy jednak pamietać, że podana w charakterystyce wysokość podnoszenia musi
uwzględniać rzeczywistą głębokość zasysania.
wysokość
podnoszenia

wydajność

moc silnika

czas pracy

wymiary

poziom
hałasu

SB100

29 m

216 m3/h

18,1 kW

167 h ≈ 7 dni

2256 x 1080 x 1534 58 dB

SB150

62 m

450 m3/h

24,2 - 55 kW

179 h ≈ 7 ½ dni

2586 x 1140 x 1808 62 dB

SB200

42 m

738 m3/h

44,7 - 55 kW

155 h ≈ 6 ½ dni

3169 x 1210 x 1964

66 dB

SB300

33 m

1116 m3/h

90 h ≈3 ¾ dni

3174 x 1210 x 1964

66 dB

55,0 kW

Przedstawione w tabeli parametry są maksymalnymi i mogą być rzeczywiście inne dla danego modelu w zależności od jego
specyfikacji. Podany czas pracy wyliczono na podstawie optymalnych parametrów pracy urządzenia. Znaczący wpływ na
przedstawione parametry mają średnice podłączanych przewodów ssących.
Poniższe charakterystyki są rzeczywistymi krzywymi pracy
urządzeń Super Betsy określonymi na króćcach
przyłączeniowych z uwzględnieniem wszystkich strat
wewnętrznych. Jest to szczególnie istotne przy porównywaniu
parametrów pracy konkurencyjnych urządzeń, których

producenci przedstawiają najczęściej charakterystyki prac
samych pomp zabudowanych w urządzeniach z pominięciem
instalacji wewnętrznej. O szczegóły warto pytać lokalnego
przedstawiciela.

rzeczywiste charakterystyki pracy urządzeń Super Betsy
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SuperBetsy 100 DS
SuperBetsy 150 EM
SuperBetsy 200 FH
SuperBetsy 150 EH
SuperBetsy 150 ES
SuperBetsy 150 ESH
SuperBetsy 150 FS
SuperBetsy 200 ESL
SuperBetsy 300 FHD
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SuperBetsy SB100 DS

dane do transportu

hydraulika

silnik

parametry

model

SB100 DS

moc silnika
czas pracy (200l paliwa)
pojemność zbiornika paliwa
klasa emisji spalin
poziom hałasu
poziom ciśnienia akustycznego (7m)

14 kW
167 godzin
200 litrów
EU Stufe 3A / US Tier 4 Interim / US Tier 4 Final “optional”
82 dB

typ pompy
wydajność max.
wysokość podnoszenia max.
wolny przelot kulowy
DN ssanie / tłoczenie

D04R-SMN(1R/3R)
216 m³/h
29 m
100 mm
� 100 mm / � 100 mm

wymiary zewnętrzne
uchwyt dźwigowy
ciężar wraz z paliwem
wymagana długość wideł
widlaka

58 dB(A)

2256 x 1080 x 1534
1 górny centralny
1530 kg
925 mm

Jesli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem dokładniejszych informacji możecie zamówić karty katalogowe produktu.
Ostatnia strona zawiera listę oddziałów, najbliższy chętnie odpowie na wszystkie zapytania.
Podane w zestawieniach wartości mogą nieznacznie się różnić w zależności od wyposażenia. Dane z tabel uzyskano w optymalnych warunkach pracy.

SuperBetsy SB150 EM / EH / ES

silnik
hydraulika
dane do transportu

model

SB150 EM

SB150 EH

SB150 ES

moc silnika
czas pracy (500l paliwa)
pojemność zbiornika paliwa
klasa emisji spalin
poziom hałasu
poziom ciśnienia akustycznego (7m)

17 kW
179 godzin

37 kW
125 godzin

87 dB

28 kW
125 godzin
500 litrów
EU Stufe 3A / US Tier 4 Interim
91 dB

62 dB(A)

66 dB(A)

67 dB(A)

typ pompy
wydajność max.
wysokość podnoszenia max.
wolny przelot kulowy
DN ssanie / tłoczenie

E125-M0(1R/3R)
302 m³/h
23 m

E125-H0(1R/3R)
414 m³/h
36 m

E125-S0(1R/3R)w
450 m³/h
44 m
90 mm
� 200 mm / � 150 mm

parametry

wymiary zewnętrzne
uchwyt dźwigowy
ciężar wraz z paliwem
wymagana długość wideł
widlaka

100 mm
� 150 mm / � 150 mm
� 150 mm / � 150 mm

92 dB

2586 x 1140 x 1808
1 górny centralny
2250 kg
900 mm

Jesli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem dokładniejszych informacji możecie zamówić karty katalogowe produktu.
Ostatnia strona zawiera listę oddziałów, najbliższy chętnie odpowie na wszystkie zapytania.
Podane w zestawieniach wartości mogą nieznacznie się różnić w zależności od wyposażenia. Dane z tabel uzyskano w optymalnych warunkach pracy.

wydajność max.

SuperBetsy SB 150 ESH / SB200 ESL

silnik
hydraulika
dane do transportu

model

SB150 ESH

SB200 ESL

moc silnika
czas pracy (500l paliwa)
pojemność zbiornika paliwa
klasa emisji spalin
poziom hałasu
poziom ciśnienia akustycznego (7m)nego (7m)

42 kW
154 godziny

36 kW
155 godzin

typ pompy
wydajność max.
wysokość podnoszenia max.
wolny przelot kulowy
DN ssanie / tłoczenie

E125-SH(1R/3R)
324 m³/h
54 m
75 mm
� 150 mm / � 150 mm

parametry

wymiary zewnętrzne
uchwyt dźwigowy
ciężar wraz z paliwem
wymagana długość wideł
widlaka

500 litrów
EU Stufe 3A / US Tier 4 Interim
92 dB
67 dB(A)
E08-SLN(1R/3R)
648 m³/h
24 m
100 mm
� 200 mm / � 200 mm
2586 x 1140 x 1808
1 górny centralny
2250 kg
900 mm

Jesli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem dokładniejszych informacji możecie zamówić karty katalogowe produktu.
Ostatnia strona zawiera listę oddziałów, najbliższy chętnie odpowie na wszystkie zapytania.
Podane w zestawieniach wartości mogą nieznacznie się różnić w zależności od wyposażenia. Dane z tabel uzyskano w optymalnych warunkach pracy.

SuperBetsy SB150 FS / SB200 FH / SB300 FHD

dane do transportu

hydraulika

silnik

parametry

model

moc silnika
czas pracy (700l paliwa)
pojemność zbiornika paliwa
klasa emisji spalin
poziom hałasu
poziom ciśnienia akustycznego (7m)
typ pompy
wydajność max.
wysokość podnoszenia max.
wolny przelot kulowy
DN ssanie / tłoczenie
wymiary zewnętrzne
uchwyt dźwigowy
ciężar wraz z paliwem
wymagana długość wideł
widlaka

SB150 FS
122 godziny

SB200 FH
54 kW
103 godziny
700 litrów
EU Stufe 3B / US Tier 4 Final
91 dB

SB300 FHD
90 godzin

66 dB(A)
F04K-S0(1R/3R)
450 m³/h
62 m
75 mm
� 200 mm / � 150 mm

F06K-H03R
738 m³/h
42 m
115 mm
� 200 mm / � 200 mm

3169 x 1210 x 1964
1 górny centralny
3180 kg
3130 kg

F10K-HD3R
1116 m³/h
33 m
120 mm
� 300 mm / � 300 mm
3174 x 1210 x 1964
3430 kg

900 mm

Jesli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem dokładniejszych informacji możecie zamówić karty katalogowe produktu.
Ostatnia strona zawiera listę oddziałów, najbliższy chętnie odpowie na wszystkie zapytania.
Podane w zestawieniach wartości mogą nieznacznie się różnić w zależności od wyposażenia. Dane z tabel uzyskano w optymalnych warunkach pracy.

Wyposażenie standardowe i akcesoria
Wielofunkcyjny układ sterowania i
monitoringu
Sterowanie i obsługę agregatu Super Betsy wykonuje
się z panelu o wymiarach 240mm x 181mm. Po określeniu wymaganych obrotów silnika układ dopasowuje
pozostałe parametry pracy automatycznie.
Opcjonalnie dostępna jest wersja umożliwiająca sterowanie agregatem on-line. Moduł GPS umożliwia
również lokalizowanie urządzenia.

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie dodatkowe

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

→

dźwiękochłonna obudowa
pompa próżniowa 40m³/h
zestaw sond do automatcznego załaczania pracy
cyfrowy panel i układ sterowania DSE
akumulator
wskaźnik prądu ładowania
wskażnik poziomu paliwa w zbiorniku
wskażnik ciśnienia oleju silnikowego
wskaźnik temperatury silnika
obrotomierz
specyfikacja silnika zgodna z aktualnymi
normami emisji spalin

→
→
→
→
→
→

opcjonalnie monitoring i zdalne sterowanie: moduł 		
GSM/GPS z anteną, (regulacja i kontrola parametrów 		
pracy agregatu)
uchwyty do piętrowego składowania agregatów
pompa próżniowa o wydajności 63m³/h
lub 100m³/h
akumulator o podwójnej pojemności
elektroniczny manometr na ssaniu
i tłoczeniu
wyłącznik napięcia
zawór do podłączania zewnętrznego zbiornika paliwa

Na życzenie

Informacje uzupełniające

→
→
→
→
→

→

szybkozłącza
konstrukcja otwarta bez osłony dźwiękochłonnej
zabudowa agregatu na przyczepie
dodatkowe elementy kontroli pracy, np. sondy
jednostki napędowe zgodne z US EPA

→

→

dziękujemy za Państwa zainteresowanie
naszym produktem
więcej szczegółowych informacji technicznych,
a także dotyczących aktualnych cen i terminów
dostaw możecie Państwo uzyskać w najbliższym 		
oddziale Hidrostal
składając zapytanie prosimy o określenie sposobu 		
wykorzystania urządzenia

Zastosowanie pomp Hidrostal
Ze względu na wyjątkową charakterystykę, pompy Hidrostal
stosowane są w wielu sektorach komunalnych i przemysłowych. Nasze pompy transportują delikatnie najróżniejsze
media i materiały przy wolnych obrotach. Nasi specjaliści
dokonują odpowiedniego doboru materiału i indywidualnie
dostosowują każdą pompę zgodnie z wymaganiami konkretnej aplikacji. Zapewniamy skuteczność pracy naszych pomp w
trudnych warunkach, osiąganie najlepszych wyników pod
względem wydajności, sprawności energetycznej i niskich kosztów eksploatacji.

Ścieki
Odbiór ścieków
Oczyszczanie ścieków i osadów ściekowych
Ścieki przemysłowe
Gnojowica
Przesyłanie ścieków

Odwadnianie i drenaż
Bentonit
Bajpasy
Odwodnienie kopalni
Elektrownie
Ochrona przeciwpowodziowa

Budownictwo

→
→
→
→
→
→
→
→
→

pompowanie bez zatykania
niski współczynnik NPSH
delikatny transport dzięki niskim siłom ścinającym
wysoka wydajność
stabilna, stroma krzywa pompy
długa żywotność
niska pulsacja
ciągły przepływ proporcjonalny do prędkości
wysoka stabilność ciśnienia w szerokim zakresie prędkości

Przemysł
Papier
Celuloza i wióry
Biomasa
Olej i gaz
Kleje
Farby
Granulaty z tworzyw sztucznych
Rozpuszczalniki
Opiłki i smary chłodzące
Solanka

Owoce
Warzywa
Żywe ryby
Browar
Melasa
Oleje i pasty
Żelatyna

Sektor spożywczy

Hidrostal na całym świecie
Pompy Hidrostal dostarczane są do odbiorców na całym
świecie. Spośród szerokiej palety naszych pomp dobieramy każdorazowo najodpowiedniejszą do specyficznych warunków zabudowy i pracy. Dzięki temu jesteśmy w
stanie zapewnić wysoką sprawność przy możliwie niskiej
energochłonności. W perspektywie długofalowej inwes-
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Dobierz swoją pompę! Szybki i dokładny dobór
pompy za pomocą naszego konfiguratora
www.hidrostal.com/pumpselector.php

info@hidrostal.com
www.hidrostal.com

tycja w pompę Hidrostal opłaca się zawsze ze względu na
niskie koszty eksploatacji -bezobsługowość, odporność na
zatykanie i długą żywotność eksploatacyjną. Niezależnie
od lokalizacji nasze oddziały zapewniają pełną obsługę i
doradztwo. Odpowiedni partnerzy dostępni są na
www.hidrostal.com

