
Instructiuni de utilizare si intretinere pentru motopompele
ST 2.36 H, ST 3.60 H. TR.2.36 H, TR 3.60 H, XT 3.78 H

  1. Informatii generale
Acest manual a fost conceput sa va familiarizeze cu utilizarea si intretinerea motopompelor. 

Cititi cu atentie acest manual pentru a evita eventualele probleme care pot aparea in urma utilizarii 
necorespunzatoare. Cand primiti motopompa verificati daca aceasta si accesoriile din setul de livrare 
sunt in bune conditii. Motopompa trebuie sa fie manevrata cu atentie si fara brutalitate, amenajati cu 
atentie locul de depozitare si de utilizare a motopompei.

NU UTILIZATI NICIODATA  MOTOPOMPA FARA APA IN CORPUL POMPEI

  1.1 Descriere
   Motopompa se compune dintr-un motor termic in 4 timpi cu un singur cilindru, racit cu aer, care 
actioneaza direct o pompa de apa. In functie de modul de utilizare motopompele se clasifica in trei 
categorii: pentru apa curata ( utilizare ocazionala sau intensiva pentru apa curata) – modelele ST, pentru 
apa murdara ( utilizare intensiva pentru apa murdara) – modelele TR, pentru apa foarte murdara 
( utilizare intensiva pentru apa in care pot exista particule solide pana la 27 mm)- modelele XT.

  1.2. Caracteristici tehnice generale

 Aceste motopompe au fost concepute pentru a pompa doar apa. Nu utilizati sub 
nici o forma aceste motopompe pentru a pompa produse periculoase, inflamabile 
precum benzina, apa de mare, lichide speciale sau lichide fertilizante.
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ST 2.36 H 2 “ 8 29 600 8 Da
ST 3.60 H 3” 8 26 900 8 Da
TR 2.36 H 2” 8 29 600 8 Da
TR 3.60 H 3” 8 26 900 8 Da
XT 3.78 H 3” 8 27 1340 27 Da
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GX 120 4 2.5 Da 0.6 23 47x36x38
GX 160 5.5 3.6 Da 0.6 29 51x41x45
GX 120 4 2.5 Da 0.6 23 47x36x38
GX 160 5.5 3.6 Da 0.6 29 51x41x45
GX 240 8 6 Da 1.1 58 69x49x53

Figurile A-A'-A”: 1- motor, 2- corpul pompei, 3-surub de golire apa din pompa, 4-surub de umplere cu 



apa, 5-racord de refulare, 6-racord de absortie, 7-clapeta de retinere, 8-cadru, 9-garnitura de etansare, 
10-melc, 11-turbina, 12-distantier, 13-etansare mecanica, 14-oring corp pompa, 15-flansa corp pompa, 
16-garnitura racord de refulare, 17-placuta indicatoare, 18-surub lung, 19-suport furtun, 20-capac 
superior pompa, 21-garnitura capac superior pompa, 22-oring melc, 23-piulita fluture pentru demontare 
rapida, 24-tampoane de cauciuc, 25-cupla furtun, 26-sorb, 27-colier, 28-cheie, 29-comutator 
pornit/oprit, 30-schok, 31-robinet benzina, 32-lansor, 33-surub scurgere ulei din baia de ulei, 34-joja 
pentru ulei, 35-filtrul de aer, 36-toba de esapament, 37-bujie, 38-orificiu pentru aerisire, 39-rezervor 
combustibil, 43-acceleratie motor

   1.2.2 Receptia si manipulare
Cand primiti motopompa verificati daca aceasta si accesoriile din setul de livrare sunt in bune 

conditii. Motopompa trebuie sa fie manevrata cu atentie si fara brutalitate, amenajati cu atentie locul de 
depozitare si de utilizare a motopompei.

    2.Instructiuni de asamblare si utilizare 

 Inainte de fiecare utilizare persoana care urmeaza sa utilizeze motopompa 
trebuie sa citeasca si sa inteleaga instructiunile de utilizare si siguranta.

   2.1 Pregatirea pentru prima pornire 

Nu porniti motopompa inainte de efectua pregatirile descrise in acest manual.

Verificati nivelul de ulei in motor inainte de fiecare pornire
Utilizati doar uleiurile recomandate
Nu porniti niciodata motorul daca nivelul de ulei nu este in limitele specificate de 
producator

    2.1.1 Cuplarea furtunelor la pompa(figura B)
-Conectati cupla pentru furtun 25 la racordul de absortie 6 al pompei.
-Prindeti furtunul flexibil de absortie de cupla pentru furtun si strangeti bine cu ajutorul colierului 27
-Fixati sorbul 26 la cealalta extremitate a furtunului flexibil si strangeti bine cu ajutorul colierului 27.
-Conectati cupla pentru furtun 25 la racordul de refulare 5 al pompei.
-Prindeti furtunul flexibil de refulare de cupla pentru furtun 25 si strangeti bine cu ajutorul colierului 27

  2.1.2.Verificarea uleiului din baia de ulei a motorului (figura C)
-Scoateti joja 34 si stergeti-o cu o carpa apoi introduceti-o inapoi in locasul ei fara insa a o strange.
-Scoateti joja din nou si verificati nivelul uleiului pe ea. Daca nivelul uleiului este prea scazut 
completati cu un ulei recomandat, de regula acelasi ulei care se afla deja in motor, pana cand acesta se 
poate observa cu ochiul liber in gatul de umplere.
Nota: Toate motopompele sunt prevazute cu un sistem de oprire automata a motorului atunci cand 
nivelul de ulei scade sub o anumita limita de siguranta. Oricum, in scopul de a preveni eventualele 
opriri neasteptate ale motorului, verificati cu regularitate nivelul de ulei.

  2.1.3.Verificarea filtrului de aer (figura D)
-Verificati elementele filtrante si curatatile sau inlocuiti-le daca este necesar.

Nu porniti nicioadata motorul fara filtrul de aer montat.



  2.1.4. Verificarea combustibilului ( figurile E-Q)
-Verificati nivelul de combustibil in rezervorul 39 si completati daca este necesar.
-Verificati si curatati filtrele de combustibil E1 si Q1

Nu utilizati benzina amestecata cu ulei, petrol poluant sau alti substituenti ai 
benzinei

  2.2 Locul de utilizare 
-Amplasati motopompa pe o suprafata perfect orizontala si suficient de rigida pentru a preveni 
eventualele deplasari si scufundari in pamant ale motopompei 
-Motopompa nu trebuie sa fie inclinata mai mult de 10º – 13º in orice directie
-Depozitati un  bidon de ulei si o canistra de combustibil, pentru eventuale realimentari,  in apropierea 
locului de utilizare a motopompei, pastrand desigur o distanta de siguranta.
-Alegeti o suprafata bine ventilata si acoperita.
-Daca utilizati motopompa in interior, asigurati o buna ventilatie(chiar daca astfel de utilizare este 
exceptionala)
-Instalati motopompa intr-un spatiu astfel incat aceasta sa nu obstructioneze circulatia oamenilor sau 
animalelor.
-Asigurativa ca motopompa este stabila si ca nu se deplaseaza din cauza vibratiilor proprii.Nu uitati ca 
furtunul flexibil de absortie va trage motopompa catre sursa de apa in timpul functionarii.
-Plasati motopompa cat mai aproape posibil de sursa de apa. Cu cat distanta dintre motopompa si luciul 
apei este mai mica cu atat mai rapida va fi amorsarea si volumul de apa pompat va fi mai bun.
-Introduceti complet sorbul in apa.
-Daca sorbul se infunda, introduceti-l intr-o galeata sau intr-un spatiu amenajat din pietre

Nu utilizati niciodata motopompa fara sita de asbosrtie corespunzatoare.

  2.3.Pornirea, utilizarea si oprirea motopompei

  2..3.1.Pornirea motopompei (figurile F-G-H-I-J)

Inainte de a porni motopompa asigurati-va ca toate instructiunile din acest manual 
au fost citite cu atentie, intelese si sunt aplicate cu foarte mare atentie.

-Verificati nivelul de ulei si de combustibil.
-Desurubati surubul 4 si umpleti pompa cu apa.
-Insurubati surubul 4 inapoi in corpul pompei

Nu porniti nicioadata motorul daca nu exista apa in corpul pompei. Existenta apei 
in corpul pompei este necesara pentru ungere si autoamorsare. Utilizarea pompei 
fara apa va conduce la distrugerea rapida a garniturilor.

-Puteti robinetul de benzina 31 in pozitia “ON”.
-Puneti tija de soc 30 in pozitia “CLOSE”

Nu utilizati socul atunci cand motorul este fierbinte sau temperatura mediului 
ambiant este ridicata.

-Puneti acceleratia 43 la 1/3 din turatia maxima, incepand din partea turatie minime a motorului.
-Puneti contactul pornit/oprit 29 in pozitia “ON”
-Trageti usor de lansorul 32 pana cand simtiti o rezistenta, apoi trageti cu putere.
ATENTIE! Nu lasati ca lansorul sa revina repede in pozitia initiala ci tineti-l ca sa revina incet pentru a 
evita defectarea mecanismului de lansare.



-Motopompa a pornit si va incepe sa scoata apa.

  2.3.2.Utilizarea motopompei (figurile K-L)
-Dupa ce motorul a pornit si incepe sa se stabilizeze in turatie incepeti sa deplasati tija de soc 30 in 
pozitia “OPEN”.
-Dupa ce motorul s-a stabilizat in turatie ( circa 3 minute) puneti acceleratia 43 in pozitia 
corespunzatoare turatiei motorului dorita.
-Motopompa va furniza apa in functie de turatia motorului, adancimea de absortie si calitatea apei.

Furtunele trebuie sa fie vizibile pe intreaga lor lungime si trebuie asezate in asa fel 
incat sa nu poata fi distruse prin topire, rupere, ciupire, intindere, torsionare sau soc.
Evitati “lovitura de berbec” datorita trecerii unui autovehicul peste furtunul 
de evacuare.

OPRITI motopompa daca nu incepe sa scoata apa dupa 3 minute de la pornire si 
verificati daca furtunul de absortie este strans corect, daca nu este infundat sau 
ciupit, si daca pompa este plina cu apa. Reporniti motopompa dupa ce a fost 
remediata defectiunea.

NOTA: Toate motopompele au un sistem de protectie al nivelului de ulei in baia de ulei.
Sistemul de protectie al nivelului de ulei asigura evitarea riscului de a cala motorul din cauza unei 
pierderi de ulei. Inainte ca nivelul de ulei sa scada sub o anumita limita inferioara acest sistem va opri 
imediat motorul (contactul de pornit/oprit va ramane in pozitia ON)

Verificari care trebuiesc efectuate in timpul functionarii:
1-Daca exista vibratii sau zgomote anormale.
2-Daca motorul da rateuri sau merge greu.
3-Care este culoarea fumului la esapament?(Daca este negru sau alb?)
Daca observati una din situatiile descrise mai sus, opriti imediat motorul si luati 
legatura cu service-ul autorizat.

  
   2.3.3. Oprirea motopompei
-Puneti acceleratia motorului 43 in pozitia de turatie minima.
-Puneti contactul de pornit/oprit 29 in pozitia “OFF”
-Inchideti robinetul de benzina 31 in pozitia “OFF”
-Scurgeti apa din pompa daca nu o veti mai utiliza in acea zi prin desurubarea surubului de golire 3.
-Dupa ce s-a scurs toata apa din corpul pompei insurubati la loc surubul 3.

In cazul in care trebuie sa opriti de urgenta motopompa, puneti contactul de 
pornit/oprit 29 in pozitia “OFF”

  3.Intretinere generala
Toate operatiile de intretinere trebuie sa se faca cu motorul oprit si fisa de la bujie 
scoasa.

   3.1.Inspectia zilnica
-Verificati nivelul de ulei si completati daca este necesar.
-Verificati filtrul de aer si curatati-l sau schimbati-l daca este necesar.
-Verificati filtrul de combustibil si curatati-l sau schimbati-l daca este necesar.
-Curatati sita de absortie si verificati daca furtunele sunt in stare buna si nu sunt indoite.



Nu porniti niciodata motorul ininte de a efectua toate verificarile de mai sus.

   3.2.Inspectiile periodice
 Motopompa dumneavoastra necesita o intretinere periodica pentru ai asigura o durata de viata mare. 
Efectuati aceste operatii in conformitate cu tabelul de intretinere.

ATENTIE! Opriti motorul inaintea oricarea operatii de intretinere. Daca trebuie sa 
porniti potorul asigurati-va ca zona de lucru este bine ventilata. Gazele de la 
esapament contin monoxid de carbon, care este un gaz toxic, expunerea la acest 
gaz poate provoca pierderea constiintei si chiar moartea.

  Nota: Utilizati doar piese de schimb originale sau echivalentul lor ( pentru piese de schimb contactati 
service-ul autorizat).
  Utilizarea unor piese de schimb care  nu sunt originale sau echivalente cu acestea pot conduce la 
defectarea motorului sau a pompei.

  3.3 Intretienre generala
  3.3.1 Schimbul de ulei (figura C)
-Schimbati uleiul atunci cand motorul este cald pentru a va asigura ca schimbul de ulei se face rapid si 
complet.
-Scoateti joja pentru ulei 34 si surubul pentru scurgerea uleiului din baia de ulei 33.
-Lasati sa se scurga tot uleiul din motor intr-un vas de metal.
-Puneti la loc surubul pentru scurgerea uleiului din baia de ulei 33 si strangeti-l bine.
-Completati cu ulei 15 W 40 prin gatul de umplere pana cand uleiul ajunge la limita superioara pe joja 
pentru ulei 34.
-Puneti joja de ulei 34 in gatul de umplere si strangeti bine.

ATENTIE! Expunerea pielii pentru o perioada lunga de timp si in mod repetat la 
uleiul de motor uzat poate produce cancer. Acest lucru este posibil daca intrati in 
contact cu uleiul uzat in fiecare zi si pentru o perioada de timp destul de 
indelungata; oricum se recomanda sa va spalati pe maini cu apa si sapun imediat 
ce ati intrat in contact cu uleiul uzat.

  3.3.2. Intretinerea filtrului de aer (figura D)
Daca filtrul de aer este imbascit, aerul care intra in carburator este restrictionat. Pentru a evita o 
functionare anormala a carburatorului, curatati filtrul de aer periodic. Curatarea filtrului de aer trebuie 
sa se faca frecvent atunci cand motopompa este utilizata intr-un mediu cu praf.
-Desurubati surubul fluture D1 si scoateti capacul de protectie al filtrului de aer D2.Desfaceti ansamblul 
format din prefiltrul de burete (D3) si filtrul de hartie (D4) si separati-le.
-Verificati cu atentie daca cele doua elemente nu sunt rupte sau perforate. Inlocuiti filtrul de aer 
daca este imbacsit.
-Prefiltrul din burete D3: 
           - spalati acest prefiltru cu apa calda si detergent. Apoi clatiti-l foarte bine. Puteti sa il spalati  
              si cu un solvent neinflamabil sau cu punct de aprindere ridicat. Lasati prefiltrul sa se usuce  
              complet. 
           - inmuiati prefiltrul de burete in ulei de motor curat, apoi scurgeti-l bine pentru a indeparta 
              surplusul de  ulei. Motorul va scoate fum cand va fi pornit pentru prima data daca va    
              ramane prea mult ulei in prefiltrul de burete.



ATENTIE! Nu spalati niciodata prefiltrul de aer cu benzina sau cu solventi care au 
un punct de aprindere scazut. Acest operatie poate conduce la un incendiu sau 
explozie.

- Filtrul de hartie (4):
           - scuturati, filtrul de hartie, usor de cateva ori de o suprafata dura pentru a elimina praful sau 
             suflati cu un jet de aer din interiorul filtrului catre exteriorul acestuia. Nu incercati niciodata  
            sa indepartati praful cu ajutorul unei perii. Inlocuiti filtrul de hartie daca acesta este imbacsit
-Efectuati procedura de reasamblare a filtrului in ordine inversa dezasamblarii. 

ATENTIE! Nu porniti niciodata motorul fara filtrul de aer montat Acest lucru 
poate conduce la o uzura rapida a motorului

   3.3.3 Curatarea paharului decantor (figurile G-P)
- Inchideti robinetul de benzina 
- Scoateti paharul decantor P1 si garnitura P2 si spalatile cu o substanta neinflamabila sau punct de 
aprindere ridicat. Lasati-l sa se usuce bine.
- Montati la loc garnitura si paharul decantor.Strangeti paharul decantor.
- Deschideti robinetul de benzina 31 - 42 si verificati daca exista scurgeri de benzina.

   3.3.4.Verificarea bujiei (figura R)
Bujiile recomandate pentru motoarele montate pe motopompe sunt urmatoarele: Tip BMR – 4A si W14 
MR – U
Pentru a va asigura de o corecta functionare a motorului, bujiile nu trebuie sa aiba calamina depusa pe 
electrozi si distanta dintre electrozi trebuie sa fie corespunzatoare.

ATENTIE! Daca motorul abia a fost oprit toba de esapament este foarte incinsa. 
Aveti grija sa nu o atingeti

-Scoateti fisa bujiei si desurubati bujia cu ajutorul unei chei pentru bujii
-Verificati vizual bujia si curatati-o daca electrozii sunt incarcati sau inlocuti-o daca izolatia este fisurata 
sau ciobita. Daca se poate refolosi curatati bujia cu o perie de sarma.
-Masurati distanta dintre electrozi cu o lera. Distanta dintre electrozi trebuie sa fie intre 0.7 mm si 0.8 
mm. Reglati distanta prin apasare pe electrodul lateral.
-Verificati daca saiba bujiei este in conditii bune si insurubati bujia la loc cu mana pentru a nu strica 
filetul.
-Dupa ce ati insurubat bujia cu mana strangeti-o cu o cheie de bujii pentru a presa saiba. 
Nota: cand folositi o bujie noua, strangeti o jumatate de cursa dupa ce a fost pusa in pozitie, cu 
scopul de a presa saiba usor. Cand refolositi o bujie originala strangeti-o cu 1/8 – 1 / 4 dupa ce a fost 
pusa in pozitie pentru a presa saiba.
- Fixati fisa de bujie la loc 

ATENTIE! Bujia trebuie intotdeauna sa fie stransa corect. Daca  bujia nu a fost 
stransa corect ea va supraincalzi considerabil motorul ducand la defectarea acestuia.

   3.3.5. Inlocuirea filtrului de combustibil ( figurile G-Q)
-Trageti de robinetul de benzina 31 in pozitia “OFF” si deconectati filtrul de benzina Q1 de la furtunele 
de alimentare cu benzina.
-Scurgeti benzina din filtru intr-un recipient pentru a elimina apa si depunerile.
-Montati la loc filtrul de combustibil, conectati furtunele de alimentare cu benzina si trageti robinetul 31 
in pozitia “ON”.
-Verificati daca exista scurgeri de combustibil.



  3.3.6. Curatarea motopompei.
-Curatati motopompa cu o carpa si o perie ( spalarea cu apa sub presiune nu este recomandata). 
Indepartati praful si mizeria din jurul tobei de esapament si fantele de racire.
-Curatati cu atentie grilele de intrare si iesire a aerului din motor.Verificati starea generala a 
motopompei si daca este necesar inlocuiti piesele defecte

  3.3.7. Inlocuirea garniturilor si a turbinei
-Daca apar  scaderi de presiune sau pierderi de apa in corpul pompei acest lucru indica o uzura a 
pompei. Va rugam contactati unitatea service autorizata.

  3.3.8.Curatarea melcului si a turbinei (figurile A-A'-A”)
-Curatati melcul si turbina atunci cand acestea sunt infundate.
1-Motopompele ST 2.36 H  si ST 3.60 H (figura A)
-Desurubati cele 4 suruburi M8 si scoateti corpul pompei 2 apoi curatati turbina 11 si melcul 10.
-Montati la loc corpul pompei 2 acordand o atentie deosebita garniturii 14 si strangeti bine cele 4 
suruburi M8.  
2-Motopompele TR 2.36 H si TR 3.60 H (figura A')
-Desurubati cele 4 suruburi M8  18 cu ajutorul cheii plate 28 si scoateti corpul pompei 2 apoi curatati 
turbina 11 si melcul 10.
-Montati la loc corpul pompei 2 acordand o atentie deosebita garniturii 14 si strangeti bine cele 4 
suruburi M8. 
3-Motopompa XT 3.78 H (figura A”)
-Desurubati cele 4 piulite pentru strangere rapida 23 cu mana sau cu ajutorul unei bare de metal si 
scoateti corpul pompei 2 apoi curatati turbina 11 si melcul 10.
-Montati la loc corpul pompei 2 acordand o atentie deosebita garniturii 14 si strangeti bine cele 4 piulite 
pentru starngere rapida 23 cu mana sau cu ajutorul unei bare de metal.

   4. Tabel de intretinere generala
Prima luna

 sau
 20 ore de 

functionare

La fiecare 3 luni
sau

50 ore de 
functionare

La fiecare 6 luni
sau 

100 ore de 
functionare

Odata pe an
sau

300 ore de 
functionare

Schimbati uleiul ● ●

Curatati filtrul de aer ● (1)

Curatati paharul decantor ●

Curatati si reglati bujiile ●

Inlocuiti filtrul de combustibil ●

Curatarea supapelor ●  (2)
Sita de filtrare a carburantului si 
rezervorul de combustibil ●  (2)

Furtunele de combustibil La fiecare 2 ani 

Curatarea motopompei ●

Nota: (1)Filtrul de aer trebuie sa fie verificat mai des daca motopompa este utilizata in locatii cu   
               mult praf.
          (2) aceasta operatie trebuie efectuata doar in service autorizat
   
     5. Instructiuni de depozitare

-Asigurativa ca in locul de depozitare nu exista praf sau umezeala

Perioda de 
intretinereOperatii care 

trebuiesc 
efectuate 



-Scurgeti combustibilul din rezervor (figura S)
-Schimbati uleiul din motor ( figura C)
-Scoateti bujia si turnati cam 15 ml de ulei in cilindru apoi montati bujia la loc.Tineti starterul corect in 
mana, trageti usor de cateva ori pentru a invarti motorul si a imprastia uleiul pe tot cilindrul.
-Scurgeti toata apa din corpul pompei (figura O)
-Curatati turbina 11 si melcul 10 (figurile A-A'-A”)
-Indepartati praful si mizeria de pe motopompa
-Depozitati motopompa intr-un spatiu curat si uscat.

    6.Defectiuni minore si remedierea lor
Motorul nu porneste:
1-Contactul de pornire/oprire este in pozitia “ON”?
2- Nivelul de ulei este corespunzator?
3-Robinetul de benzina este in pozitia “ON”?
4-Este suficient combustibil in rezervor?
5-Ajunge combustibil in carburator?
Pentru a verifica, desurubati surubul de golire si pozitionati robinetul de benzina in pozitia ON.
6-Bujiile dau scanteie?
A-Scoateti fisa de la bujie. Scoateti bujia, curatati-o.
B-Puneti bujia in fisa
C-Puneti contactul pornit/oprit in pozitia ON
D-Atingeti bujia de motor astfel incat electrodul lateral sa dea la masa, trageti de sfoara pentru a verifica 
daca se produc scantei intre electrozi.
E-Daca nu se produc scantei, inlocuiti bujia.
Daca bujia este in conditii bune, incercati sa porniti motorul asa cum scrie in instructiuni.
Daca motorul tot nu porneste, contactati service-ul autorizat.

Motorul nu produce puterea ceruta
1-Verificati daca filtrul de aer este imbacsit
2-Verificati calitatea combustibilului, curatati filtrul de combustibil si verificati daca depunerile din 
paharul decantor nu restrictioneaza alimentarea cu combustibilul.

Pompa nu se invarte
1-Rotorul este infundat

Volumul de apa refulat este mic
1-Patrunde aer in furtunul de absortie
2-Scadere in puterea motorului
3-Uzura garniturilor mecanice ale pompei
4-Distanta prea mare pe verticala intre corpul pompei si nivelul apei.
5-Furtunul de absortie fisurat, ciupit, gaurit, indoit
6-Pierderi de apa in furtune 
7-Rotor infundat
8-Rotor uzat

Autoamorsare greoaie
1-Patrundere de aer in furtunul de absortie
2-Volum de apa in corpul pompei insuficient
3-Strangere slaba a surubului de golire a apei din corpul pompei
4-Motorul nu functioneaza normal
5-Pierderi de apa prin garniturile mecanice ale pompei








