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Honda waterpompen voor
elke toepassing
WATERPOMPEN

Schoonwater-, vuilwater- en speciale pompen voor
zout water en chemicaliën
Honda

schoonwaterpompen zijn ideaal voor de irrigatie van de tuin

en het gazon, fruitbomen en groenten. Vuilwaterpompen zuigen
modder, kleine verontreinigingen en grind uit bouwputten krachtig
en betrouwbaar op. En ook voor het verwerken van zout water,
chemicaliën en reinigingsmiddelen voor de landbouw heeft Honda
een krachtige pomp in haar programma. Overal waar geen stroom
beschikbaar is, doen Honda pompen snel, zuinig en betrouwbaar hun
werk.

Betrouwbaar en duurzaam
Honda

waterpompen zijn voorzien van Honda 4-takt benzinemotoren

met een geringe uitstoot van uitlaatgassen.

Zuinig en onderhoudsarm
In

Honda waterpompen zitten de motor- en de pompunit op één as.

Dat maakt een aandrijfriem of -ketting overbodig. De machines zijn
eenvoudig te onderhouden en gemakkelijk te reinigen.

Grote keuze van 140 tot 1.640 liter per minuut
Alle

Honda-pompen zijn zelfaanzuigend. Ze werken volgens het

centrifugaalpompprincipe en hebben, afhankelijk van het model, een
opbrengst van 140 tot 1.640 liter per minuut (8,4 tot 98,4 m3 per uur).

Standaarduitrusting
Hoogwaardige
Automatische

keramische afdichtringen

uitschakeling bij gebrek aan olie, ter bescherming van

de motor
Aansluitkoppelingen
Een

voor de zuig- en drukzijde

filter dat vaste stoffen waarvan de afmetingen een bepaald

maximum overschrijden, tegenhoudt.
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Wetenswaardigheden over
waterpompen

Belangrijke aandachtspunten

geplaatst, kan worden verpompt.

voor het kiezen van de juiste

De pompcapaciteit en de totale opvoer-

waterpomp

hoogte hangen direct met elkaar samen

1. Begrippen ter

UÊÊ-V ÊÜ>ÌiÀ\
Honda schoonwaterpompen
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en zijn de belangrijkste criteria bij het

reinigingsmiddelen:

kiezen van de juiste waterpomp.

de universele Honda multipomp

verduidelijking van de aangegeven prestaties

2. Factoren die van invloed

Pompcapaciteit in liters/min.

pomp

Hiermee wordt het max. overbrugbare

Beschikbare
pompcapaciteit
Totale opvoerhoogte van de
installatie

Aanzuighoogte

Totale opvoerhoogte in meters

zijn op de prestaties van de

Grafiek van de
capaciteit/druk
van de waterpomp

Als de totale opvoerhoogte stijgt, neemt

pervlak en het schoepenwiel van de

de capaciteit af omdat de waterpomp

waterpomp aangeduid. Om natuurkun-

de druk van de waterzuil moet com-

dige redenen kan het hoogteverschil

penseren. Tevens wordt de opbrengst

op zeeniveau maximaal 8 m bedragen.

van de waterpomp beïnvloed door de

hand van de pompcapaciteit en

lengte van de slangen, de bochten in

de opvoerhoogte

Resterende
hoogte

hoogteverschil tussen het waterop-

Keuze

van het juiste type aan de

buizen en leidingen, kleppen enzo-

Met behulp van de bovenstaande gra-

voorts.

fiek is eenvoudig vast te stellen, welke
waterpomp de juiste is: door de totaal

Voor het plaatsen van complexe sproei-

benodigde opvoerhoogte voor het lei-

systemen moet rekening gehouden

dingsysteem over te nemen in de gra-

Hiermee wordt de maximale opvoer-

worden met de wrijvingsverliezen die

fiek, kan de beschikbare opbrengst van

hoogte vanaf het wateroppervlak tot

in de leidingen ontstaan. In sommige

de waterpomp eenvoudig afgelezen

het hoogste punt van de drukleiding

gevallen is het raadzaam een expert op

worden.

aangeduid. De totale opvoerhoogte is

het gebied van hydraulica om advies

de som van de aanzuighoogte en de

te vragen.

Totale

opvoerhoogte

pershoogte.

3. Kiezen van de juiste
Capaciteit

(= te verpompen

waterpomp

Let op: lekkages in het leidingsy-

hoeveelheid)
Hiermee wordt aangegeven welke
hoeveelheid water maximaal, d.w . z.,
wanneer de pomp op waterhoogte is

steem leiden tot aanzienlijke verliezen.
B
 asiskeuze

aan de hand van

de te transporteren vloeistof
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Honda vuilwaterpompen
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Lekkages aan de aanzuigzijde kunnen
er zelfs voor zorgen dat de pomp helemaal niet kan aanzuigen.

De

zelfaanzuigende

schoonwaterpompen

zijn

WATERPOMPEN

Honda
schoonwaterpompen
com-

pact gebouwd en gemakkelijk te transporteren. Met een
capaciteit van 140 tot 1.100 liter per minuut zijn ze
ontworpen voor optimale irrigatie van tuin en park, en voor
land- en tuinbouw.

Waaraan is een Honda waterpomp te
herkennen?
Om er zeker van te zijn dat u met een originele
Honda waterpomp te maken hebt, kunt u de volgende details controleren:
Honda logo en typeaanduiding. Deze zijn prominent op de Honda waterpomp aangebracht.
Het Honda typeplaatje met omschrijving van de
waterpomp, specificaties en de fabriek waar hij
geproduceerd is (zie afb.). Het typeplaatje is altijd
goed zichtbaar en permanent op het frame of de
behuizing van de waterpomp aangebracht.
Wanneer het Honda logo alleen op de motor zit, is er
waarschijnlijk sprake van een apparaat van een andere
fabrikant, die de Honda motor alleen als aandrijfaggregaat gebruikt.
En wanneer de bovenvermelde gegevens ontbreken, is
er mogelijk zelfs sprake van een waardeloze imitatie.

Model

WX 10

WX 15

Gunstig

geprijsde, bijzonder
compacte waterpomp

Krachtige,

compacte
schoonwaterpomp

Honda

micro 4-taktmotor

Honda

Weegt

slechts 6,5 kg

mini 4-takt OHV
technologie

Weegt

slechts 9,0 kg

WX 10

WX 15

Capaciteit (l /min)

140

240

Capaciteit (m3 / uur)

8,4

14,4

Aanzuighoogte

8m

8m

Totale opvoerhoogte

36 m

40 m

Max. deeltjesgrootte

6 mm

6 mm

Aansluitingen

1”

1,5”

Type motor

Micro 4-takt OHC GX 25

4-takt OHV GXH 50

Nominaal vermogen/nominaal toerental*

0,72 kW bij 7.000 toeren/min*

1,6 kW bij 7.000 toeren/min*

Inhoud brandstoftank

0,47 l

1,0 l

Verbruik

0,45 l/ u

0,77 l/ u

Afmetingen (l x b x h)

325 mm x 220mm x 300mm

325 mm x 275 mm x 375 mm

Gewicht

6,5 kg

9,0 kg

Pomp

Motor

Prestatiegrafieken zie pag. 41. *Informatie over specificaties en vermogensmeting, zie pag. 33.
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Honda schoonwaterpompen
voor professionals
Hogedrukschoonwaterpompen
De krachtige en robuuste professionele
waterpompen voldoen aan de hoogste
eisen

met betrekking tot duurzaam-

heid en betrouwbaarheid. Ze leveren
ook bij langdurig gebruik altijd maximale prestaties. Bijzonder opvallend zijn
de Honda hogedrukpompen met een
extreem hoge vloeistofdruk van bijna
5 bar.

WB 20 XT

WB 20 XT/WB 30 XT

WH 20 X (zonder frame)

Onverwoestbare

professionele
pompen voor intensief gebruik

Zeer

hoge opvoerdruk tot 4,9 bar

Pompcapaciteit
Honda

tot 500 l/minuut

4-takt OHV GX 120/GX 160
Ideaal

Met

voor irrigatie van
tuinbouwgewas, reinigen van
zwembaden of brandbestrijding

grote pompcapaciteit

Hogedrukpompen

Intensief gebruik
WB 20 XT

WB 30 XT

Capaciteit (l /min)

600

1.100

Capaciteit (l /min)

500

Capaciteit (m3 / uur)

36

66

Capaciteit (m3 / uur)

30

Aanzuighoogte

8m

8m

Aanzuighoogte

8,0 m

Totale opvoerhoogte

32 m

28 m

Totale opvoerhoogte

50 m

Max. deeltjesgrootte

6 mm

6 mm

Max. deeltjesgrootte

3 mm

Aansluitingen

2”

3”

Aansluitingen

2”

Model
Pomp

Model

WH 20 X (zonder frame)

Pomp

Motor

Motor

Type motor

4-takt OHV GX 120

4-takt OHV GX 160

Type motor

4-takt OHV GX 160

Nominaalvermogen/nominaaltoerental*

2,6 kW bij 3.600 toeren/min*

3,6 kW bij 3.600 toeren/min*

Nominaalvermogen/nominaaltoerental*

3,6 kW bij 3.600 toeren/min*

Tankinhoud

1,9 l

3,1 l

Tankinhoud

3,1 l

Verbruik

1,0 l / u

1,5 l /u

Verbruik

1,6 l/u

Afmetingen (l x b x h)

455 x 365 x 420 mm

510 x 385 x 455 mm

Afmetingen (l x b x h)

435 x 375 x 400 mm

Gewicht

21,0 kg

27,0 kg

Gewicht

23,5 kg
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Honda vuilwaterpompen

WATERPOMPEN

Een speciaal ontwikkeld spiraalvormig
pomphuis maakt in Honda’s vuilwaterpompen het verpompen van water met
modder, kiezels, bladeren en andere
deeltjes met een doorsnede tot 31
mm mogelijk. Voor snel en gemakkelijk
schoonmaken kan de vuilwaterpomp
aan de voorzijde, zonder gereedschap,
gemakkelijk geopend worden. Bij de
fabricage van Honda vuilwaterpompen
wordt

gebruik

gemaakt

van

robuuste, slijt-

zoals siliciumcarbide afdichtingen en
gietstalen pomphuizen. Deze pompen
zijn ideaal voor het leegpompen van
bouwputten, kabelsleuven en kelders.

vaste materialen

WT 30 X

WH 20 X
Zoals

Met

WT 20 X

WH 20 X (zonder frame)

WT 30 X/WT 40 X

Compacte

en handzame
vuilwaterpomp

Robuuste,

duurzame vuilwaterpomp met benzinemotor

2”-aansluiting

3”-

stalen buizenframe
Pompcapaciteit

tot

resp. 4”-aansluiting

Pompopbrengst

tot 1.640 l/minuut

720 l/minuut
Reinigen

van het pomphuis zonder
gereedschap mogelijk

Reinigen

van het pomphuis
zonder gereedschap mogelijk

Vuilwaterpompen
WH 20 X

Model

WT 20 X

WT 30 X

WT 40 X

Pomp
500

Capaciteit (l /min)

720

1.240

1.640

30

Capaciteit (m3 /h)

43,2

74,4

98,4

8,0 m

Aanzuighoogte

8m

8m

8m

50 m

Totale opvoerhoogte

30 m

27 m

26 m

3 mm

Max. deeltjesgrootte

24 mm

28 mm

31 mm

2”

Aansluitingen

2”

3”

4”

Motor
4-takt OHV GX 160

Type motor

4-takt OHV GX 160

4-takt OHV GX 240

4-takt OHV GX 340

3,6 kW bij 3.600 toeren/min*

Nominaal vermogen/nominaal toerental*

3,6 kW bij 3.600 toeren/min*

5,3 kW bij 3.600 toeren/min*

7,1 kW bij 3.600 toeren/min*

3,1 l

Tankinhoud

3,1 l

5,3 l

6,1 l

1,6 l/ u

Verbruik

1,7 l/u

2,6 l/ u

4,0 l/ u

520 x 400 x 450 mm

Afmetingen (l x b x h)

620 x 460 x 465 mm

660 x 495 x 515 mm

735 x 535 x 565 mm

27,0 kg

Gewicht

47,0 kg

60,0 kg

78,0 kg

Prestatiegrafieken zie pag. 41. *Informatie over specificaties en vermogensmeting, zie pag. 33.
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Meervoudig talent:
de multipomp van Honda
Geschikt voor zout water

Het pomphuis van deze speciale pomp

Een gedetailleerde lijst met toegestane

en chemicaliën

is vervaardigd uit met fiberglas ver-

vloeistoffen is op verzoek verkrijgbaar

sterkt polyester en is daardoor absoluut

via uw Honda-dealer.

zuurbestendig en corrosievrij.

Voor de volgende stoffen is de Honda
multipomp uitermate geschikt:

Zout

water (reinigen van boten,

brandbeveiliging aan boord enz.)
Landbouwchemicaliën

(vloeibare

mest, onkruidverdelger, insecticiden)
Industriële

chemicaliën en reiniMultipomp

gingsmiddelen (zuren en

Model

alkalische vloeistoffen met
De Honda multipomp is speci-

een ph-waarde van

aal ontwikkeld voor vloeistoffen
waarvoor

de

schoon-

4 - 9, neutrale zeep,

en

blusschuim voor

vuilwaterpompen vanwege

WMP 20 X

Pomp

brandbestrijding)

Capaciteit (l /min)

833

Capaciteit (m3 / uur)

50

Aanzuighoogte

8m

Totale opvoerhoogte

32 m

Max. deeltjesgrootte

5 mm

Aansluitingen

2”

Motor

de gebruikte materialen
niet geschikt zijn.

Type motor

4-takt OHV GX 160

Nominaalvermogen/nominaaltoerental*

3,6 kW bij 3.600 toeren/min*

Tankinhoud

3,1 l

Verbruik

1,6 l/ u

Afmetingen (l x b x h)

520 x 400 x 450 mm

Gewicht

25,5 kg

* Informatie over specificaties en vermogensmeting,
zie pag. 33.

Kiezen van de juiste accessoires

In het onderstaande overzicht vindt u informatie voor het kiezen van de juiste accessoires voor uw Honda waterpomp:
Aansluitdiameter van de waterpomp

1”

1,5”

2”

3”

4”

Juiste slangdiameter

25 mm

38 mm

51 mm

75 mm

100 mm

Storz-grootte

D

C met 1,5”-

C met 2”-

B

A

schroefdraad

schroefdraad

UÊ Ê-ÌÀâÃ>}««i}ÊÛÀÊ>>ÃÕÌiÊ
op de druk-/aanzuigslang of slangverlenging
UÊ Ê-ÌÀâ««i}ÊiÌÊÜi`}iÊ
schroefdraad (draadstuk)
UÊ Ê-ÌÀâ««i}ÊiÌÊÕÌÜi`}iÊ
schroefdraad (aansluiten op afsluitklep)
UÊ Ê-ÌÀâ>`>«ÌiÀÊÛÀÊ ««i}
Storz-reductie

–

C

Slagafstand

31

66

Slangkeuze zuigzijde

Speciale zuigslang (“vacuümdicht”) nodig. Aansluitkoppelingen zijn bij de levering van

D

C
66

D

B
89

C

A

B

133

de Honda waterpompen inbegrepen.
Slangkeuze drukzijde

Een speciale drukslang is niet nodig. Aansluitkoppelingen zijn bij de levering van de
Honda waterpompen inbegrepen.
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Prestatiegrafieken
Honda waterpompen
Schoonwaterpompen

1”

1,5”

WX 10

WX 15

Totale opvoerhoogte

Totale opvoerhoogte

3”

4”

WB 20 XT

WB 30 XT

40

40
30
20
10
0
0/

50/

100/ 150/ 200/

Pompvolume per min.

Schoonwaterpompen
Intensief gebruik

2”

30
20
10
0
0/

100/ 200/ 300/ 400/

Pompvolume per min.

40
Totale opvoerhoogte

Totale opvoerhoogte

40
30
20
10
0
0/

30
20
10
0
0/

250/ 500/ 750/ 1000/

250/ 500/ 750/ 1000/

Pompvolume per min.

Pompvolume per min.

Schoonwaterpompen
Hogedrukpompen

WATERPOMPEN

Aansluitingen

WH 20 X

50

Totale opvoerhoogte

40
30
20
10
0
0/

125/ 250/ 375/ 500/

Pompvolume per min.

WT 20 X

WT 30 X

40
Totale opvoerhoogte

Totale opvoerhoogte

40
30
20
10
0
0/

250/ 500/ 750/ 1000/

Pompvolume per min.

40

30
20
10
0
0/

400/ 800/ 1200/ 1600/

Pompvolume per min.

30
20
10
0
0/

600/ 1200/ 1800/ 2400/

Pompvolume per min.

WMP 20 X

40
Totale opvoerhoogte

Multipomp voor zout water
en chemicaliën

WT 40 X

Totale opvoerhoogte

Vuilwaterpompen
Benzine

30
20
10
0
0/

250/ 500/ 750/ 1000/

Pompvolume per min.
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