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agregatY pompoWe
Zarówno do nawadniania jak i celów przemysłowych. 
Oferujemy szeroką gamę silników produkowanech zarówno 
we Włoszech jak i za granicą. Silniki są połączone z wysoko 
wydajnymi pompami wirnikowymi. Agregaty są dostępne 
zarówno z podwoziem stacjonarnym jak i wyposażonym w 
koła. Jednostki napędowe wyposażone są w układ 
elektroniczny, który zapewnia ochronę silnika przed 
uszkodzeniami.

motorpump uNitS
For irrigation and industrial purposes. We offer a wide range of engines 
manufactured both in Italy and abroad. These engines are combined 
with high performance centrifugal pumps. Engines and pumps are set 
on a chassis equipped with wheels or stationary. Units are controlled 
by an electronic system that assure the protection of the engine against 
operative breaks down.

zeStaWY SiLNiK-SprzĘgŁo
Każdy zestaw wyposażony jest w silnik wysokoprężny, sprzęgło 
i reduktor prędkości. Urządzenie może być wykorzystywane do 
uruchomiania maszyn rolniczych i przemysłowych. Dostępne 
są różne przełożenia reduktora.

eNgiNe-CLutCH SetS
Each unit is equipped of a diesel engine couplet with a clutch and a 
speed reducer. These units can be used to activate agricultural and 
industrial machines. Different gearboxes and ratio are available.
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modeLe i opCJE
W każdym urządzeniu mogą być zamontowane dowolne 
silniki: Iveco, John Deere, Deutz, Lombardini, Volvo i inne.

Dostępne opcje (w zależności od modelu)
Elektryczny rozrusznik, interfejs GSM, stalowy dach, 
osłony boczne, mechaniczne ramie do podnoszenia 
linii ssawnej, dodatkowy zbiornik paliwa, system 
samozasysania, oświtlenie robocze, światła tylne, 
wygłuszenie silnika.

modeL raNge aNd optioNaLS
Different engines can be set on each unit: Iveco, John Deere, Deutz, 
Lombardini, Volvo and others.
High performance Italian pumps are coupled: Caprari, Rovatti, Va-
risco.

OPTIONALS changes in relation to the model:
electrical starter, GSM interface, steel roof, protections on sides, 
Lifting arm for suction line with winch, extra fuel tank capacity, self-
priming system, workplace’ lighting, rear lights, insonorisation
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pompY SamozaSYSaJĄCe
Oferujemy szeroki wachlarz odrodkowych pomp samozasysają-
cych pozwalających pompować wodę zawierającą niewielkie 
kamyki. Produkty te są stosowane np.: w budownictwie, 
górnictwie, odwadnianiu itp.

SeLf-primiNg motorpump uNitS
We offer a wide range of self-priming centrifugal pumps able to carry 
out operation using waters containing a specific percentage of pebbles. 
These products are used in different working fields: building-sites, mi-
ning, drainage, dredging and in other difficult events.
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paNeLe SteruJĄCe
Każdy agregat może być sterowany poprzez elektroniczny 
sterownik. Dzieki urządzeniu można zapobiec uszkodzeniu 
silnika, kontrolować ciśnienie wody, przepływ, wyłączyć pom-
pę w przypadku braku wody lub zakończenia nawadniania.

eLeCtroNiC CoNtroLS
The control of each motorpump working cycle can be managed by 
an electronic system that monitoring the irrigation process. Throu-
ghout this electronic device is possible to prevent the engine from 
possible breaks down or malfunctioning, control the pressure va-
riations or the water flow rate, shut-off the power in case of lack of 
water or when the irrigation process is completed.

LiNie SSĄCe i tŁoCzNe
Dostępne są wszystkie akcesoria służące do podłaczenia 
pompy: zasuwy, kosze ssawne z zaworem zwrotnym, łączniki 
elastyczne, rury itp. 

Water SuCtioN aNd deLiVerY Kit
All the accessories useful to connect the pump to the water main-
line are available: foot-valves, self-cleaning foot-valves, rigid and 
flexible hoses, check valve, safety valves, etc.

LAMPKI OSTRZEGAWCZE

ŁADOWARKA BATERII NIE PRACUJE

ZBYT WYSOKA TEMPERATURA SILNIKA

REZERWA PALIWA

NISKIE CIŚNIENIE WODY
SYGNAŁ Z CZUJNIKA CIŚNIENIA)

NISKIE CIŚNIENIE OLEJU

NISKI POZIOM PŁYNU CHŁODNICZEGO

ZAKOŃCZENIE ZWIJANIA

BRAK PRZEPŁYWU



Giunti S.p.a. - Via Giacomo Giunti 3
06019 UMBERTIDE (PG) - ITALY
Tel. +39 075 941801 - Fax +39 075 9410584 
info@giuntispa.it - www.giuntispa.it

AUTORYZOWANY DEALER
PERROT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Józefa Kreta 2, 43-450 Ustroń
tel. (33) 85-75 -105 fax. (33) 85-75-104
perrot@perrot.pl www.perrot.pl


