HÀNG NHẬP KHÂU

HÀNG LIÊN DOANH

Họng xả máy bơm công suất từ 1.5kw – 5.5kw

Họng xả máy bơm công suất từ 1.5 kw –

bằng nhôm trắng, thiết kế chân nghiêng có thể

5.5kw bằng gang đen, k có khả năng xoay

xoay 90º. Họng xả có số đúc nổi thể hiện đường

90º. Họng xả không có số đúc nổi thể hiện

kính họng máy bơm.

đường kính họng máy bơm.

Trên tay cầm của máy bơm công suất từ 1.5 kw –

Trên tay cầm của máy bơm công suất từ 1.5

5.5kw có chữ Tsurumi dập nổi

kw – 5.5kw không có chữ Tsurumi dập nổi

Tem của sản phẩm có số seri để đối chiếu với CO,
CQ. (B-30001413). Model bơm có thêm đời cải
tiến. VD KTZ 611-53 tức cải tiến lần thứ 53
Hàng liên doanh tem mác không rõ ràng
như hàng nhập khẩu, thường không có số
seri và không thể hiện số lần cải tiến của
máy máy bơm

Máy bơm công suất 7.5kw và 11kw có chân đế

Máy bơm công suất 7.5kw và 11kw có chân

(rọ chắn rác) bằng nhôm màu trắng

đế (rọ chắn rác) màu đen

Trên thân bơm đúc nổi số seri của lô đúc

Thân bơm không đúc nổi số seri của lô đúc

Trên đây là một số điểm cơ bản giúp quý khách phân biệt được đâu là máy bơm nước thải nhập
khẩu chính hãng TSURUMI – JAPAN . Ngoài ra, khi quý khách mua hàng, chúng tôi sẽ chỉ ra 1 số
đặc điểm nổi bật của hàng chính hãng như:
-

Nút ngăn rò rỉ điện cáp nguồn độc quyền của Tsurumi

-

Bộ phận nâng dầu độc quyền của Tsurumi giúp phốt cơ luôn được bôi trơn kể cả khi mực
dầu thấp nhất.

-

Van thoát khí đảm bảo máy bơm luôn đầy nước, giúp bơm hoạt động ổn định và bền hơn

-

Một số vị trí ốc vít trên máy bơm được thiết kế dạng ốc lục giác lõm. Hàng liên doanh tất cả
đều là ốc lục giác dạng đầy

