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For effektiv fjerning 
av uønsket vann

Watermaster bensindrevet 
pumpe tar unna opp til hele       
3 180 liter vann pr. minutt!

Watermaster fås også med
hydraulisk drift for 
tilkobling på f. eks. på en  
gravemaskin! 

Perfekt for fjerning av vann 
på anleggsområder.

Bruksområder:
- Forsvar/Sivilforsvar
- Bygg og anlegg
- Tekniske etater
- Brannvesen
- Landbruk
- Industri



Watermaster. Mobil effektivitet

HVORFOR WATERMASTER FLYTENDE PUMPE?
Fordelene med Watermaster er mange. 

• Pumpen suger hele tiden fra overflatevannet slik at problemer med tilstopping av pumpen 
nærmest elimineres.

• Konstruksjonen av pumpehuset utformet slik at det rundt hele pumpehuset er tett med 25 
mm åpninger hvor vannet trekkes inn. Dette forhindrer større objekter fra å komme inn i 
pumpehuset.

• Watermaster veier kun 36 kilo og er derfor lett å frakte dit det er behov.
• Driftstid på hele 1,5 time pr. tank
• Pumper hele 3 180 liter pr. minutt (!) ved 1,5 m høydeforskjell 

Watermaster er perfekte verktøy for effektiv og rask fjerning av vann fra kjellere, 
anleggsområder, grøfter, jorder eller andre områder hvor vann raskt må bort. 

Eller for hurtig å fylle tanker med vann fra bekker eller innsjøer i forbindelse med f.eks. 
skogbrann.

Vi introduserer nå den unike Watermaster flytende lensepumpe til det norske 
markedet. Pumper opp til 3 180 liter vann pr. minutt!

Denne selvdrevne høykapasitetspumpen er drevet av en 5,5 hk bensinmotor, flyter på 
vannet og er selvsmørende. 



Enkel klargjøring for bruk

Enkelt å komme i gang, ingen klammer eller verktøy nødvendig. Slangen på 120 meter 
festes i en flens på pumpehuset med en O-ring. Og blir sittende.

Hva følger med?

I et Watermaster sett er følgende 
inkludert:

• 1 stk. Watermaster pumpe
• 1 stk. 120 meter slange
• 1 stk. O-ring for feste av slangen
• 1 stk. reparasjontape for slange



Om Watermaster
• 3 180 liter pr. minutt*

• Selvsmørende pumpe

• Støpt pumpehus

• Impellerdiameter 31,75 cm

• Impeller nedgiret 4-1 via egen girkasse

• Kohler 5,5 hk 4-takts bensinmotor

• Kun 36,3 kilo

• Driftstid på full tank ca. 1,5 time

* Til 1,5 m høydemeter. Ved 4,6 høydemeter 2 140 l/min, og ved 7,6 høydemeter 955 l/min
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Teknisk informasjon

Norsk importør:

1 års garanti mot fabrikasjonsfeil

Pris komplett sett kr. 31 750,- eks. mva.

Samme pris med hydraulisk drift

Watermaster produseres i Canada, og har i mange år vært i utstrakt bruk i hele Nord-Amerika

Watermaster pumper vann i opp til hele 900 
meters lengde, og kan også brukes til vanning!

For mer informasjon 
og video, se 
www.aramaskin.no


