
VORTOLIFT  nowoczesne  SPLIT 
i wydajne urządzenia rozdrabniająco
- pompujące pozwalające na łatwą 
instalację toalety, łazienki i kuchni 
w dowolnym miejscu budynku.
Wypompowują ścieki na wysokość do
11m i na odległość do 150m rurociągiem
o średnicy 32 - 40 mm. Montaż 
bezpośrednio za muszlą WC z wyjściem

opod kątem 90  do tyłu. Absolutnie cichy 
silnik. Automatyczne działanie. 
Zintegrowany zawór zwrotny. Ścieki 
z toalety, łazienki i kuchni o temperaturze

onawet 100 C, mogą zawierać fekalia,
papier toaletowy, kwasy i tłuszcze.

Cztery wersje różniące się od siebie ilością oraz położeniem króćców doprowadzających czyli możliwości podłączenia 
wymaganych przyborów sanitarnych. Moc silnika 600W w wersjach SPLIT i 1000W w wersji POWER w której możliwość  
zablokowania wirnika przez materiały inne niż fekalia i papier toaletowy jest ograniczona do minimum.

Opatentowany system SPLIT, rozłączalna konstrukcja składająca się z dwóch elementów, całkowicie wyklucza brzydkie
zapachy. Umożliwia równocześnie błyskawiczne usunięcie awarii w razie zablokowania wirnika przez materiały inne niż
fekalia i papier toaletowy. Wyeliminowano łatwo blokujący się, stosowany przez innych producentów kosz zbierający.
                                                            Obsługa serwisowa jest prosta i nie wymaga żadnych specjalistycznych narzędzi.

Wszystkie króćce podłączeniowe, tak tłoczne jak i doprowadzające pozostają niewidoczne eliminując problem
z brzydkimi rurociągami. Jednocześnie rury mogą być poprowadzone praktycznie w dowolnym kierunku.
  

Najlepsze parametry na rynku! Ma to kapitalne znaczenie dla długości cyklu pracy, ograniczając do minimum hałas 
oraz energię potrzebną na rozdrobnienie i wypompowanie ścieków. Dzięki solidnym komponentom, urządzenie może 

obyć używane do odpompowywania gorącej wody z pralki i zmywarki gdzie temperatura wynosi nawet 100 C.

Maks. wysokość tłoczenia: Maksymalna wydajność: Maks. temperatura ścieków Min. długość cyklu pracy:

1-2 so
100 C350l/min11m

 2S                      oraz umywalki, zlewu, pisuaru, pralki, zmywarki



Uwaga !
Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy, logo, hasła reklamowe, znaki towarowe, rysunki i zdjęcia zawarte w tym katalogu są własnością naszą lub naszych
dostawców. Ich wykorzystanie do jakichkolwiek celów innych niż sprzedaż naszych produktów jest zabronione i będzie ścigane z całą surowością prawa.
Wszelkie ilustracje zamieszczone w naszych materiałach reklamowych, katalogach, folderach, ogłoszeniach itp. należy traktować jako nie wiążące. Ze względu na 
postęp techniczny każdy parametr może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędną interpretację informacji
oraz danych technicznych przez nas podanych. Za właściwy dobór produktów oraz ich prawidłowe wykorzystanie jest odpowiedzialny wyłącznie zamawiający. 
Prosimy o potwierdzenie u nas istotnych dla Państwa parametrów bezpośrednio przed złożeniem zamówienia.
Sprzedaż następuje wyłącznie w oparciu o aktualne warunki sprzedaży obowiązujące w firmie BORYSOWSKI & Spółka.

BORYSOWSKI & Spółka ul. Rolnicza 290 Dziekanów 05-092 Łomianki Tel: 227 514 777, Fax: 227 514 778 www.borysowski.eu

VORTOLIFT  niewielkich rozmiarów, domowe agregaty rozdrabniająco pompujące pozwalające na 2S 
montaż WC, umywalki, zlewu, pisuaru, pralki i zmywarki w dużej odległości lub niżej od kanalizacji.
Solidna konstrukcja. Absolutnie cichy silnik. Zbiornik ściekowy oddzielony od komory rozdrabniania.

oOdporność na ścieki o temperaturze nawet 100 C, kwasy, tłuszcze oraz używane w domu środki chemiczne. 
Duża wydajność zapewniająca komfort użytkowania i niskie zużycie energii, dzięki w pełni automatycznej pracy. 

Parametry VORTOLIFT  2S 

Króciec tłoczny mm                                              32/40

Maks. wysokość tłoczenia  m                                 11

Maks. wydajność  l/min                                         350

Moc silnika P  kW                                                  0,62

Napięcie zasilania V                                             230

Pojemność zbiornika l                                           4

Wirnik                                                                otwarty

UWAGA! 
Każde urządzenie może
wypompowywać ścieki
również na odległość.
Zasięg poziomy
i pionowy oraz 
wydajność zależą od 
parametrów rurociągu
tłocznego. Podłączenie
rurociągów jest możliwe
od tyłu i z lewej strony
patrząc od frontu
urządzenia.
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                     oraz umywalki, zlewu, pisuaru, pralki, zmywarki


