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THƯƠNG HIỆU MÁY BƠM  WILO 

Sản phẩm máy bơm WIlO mà trước đây là máy bơm LG và GOLDSTAR, đến nay thực sự 
chỉ còn tồn tại một nhãn hiệu máy bơm WILO do tập đoàn WIlO - sản xuất tại Hàn Quốc. Với 
nhiều tính năng ưu việt như: động cơ khoẻ, êm, tiết kiệm điện và được bảo vệ bởi rơ-le nhiệt, có 
thể đẩy cao, hút sâu với lưu lượng nước lớn, giúp cho người sử dụng dễ dàng trong việc lắp đặt, 
sử dụng, sửa chữa... Được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001, và được bảo hành 
trong thời gian 2 năm. 

 Ngoài ra, WILO còn sản xuất một số loại máy bơm chuyên dụng như: với loại máy bơm PW 
-1500E với công suất 1500W có thể bơm hút chân không, đẩy nước lên nhà cao tầng với độ cao 
40-50m; Loại máy bơm với lưu lượng nước lớn, không cần phải tự mồi…hoặc máy bơm có thể 
bơm tự động gia tăng áp lực, bơm giếng khoan chuyên dụng…rất thuyết phục đối với người tiêu 
dùng cả về tính năng lẫn giá cả. 

 Sở dĩ chỉ còn duy nhất một loại máy bơm mang thương hiệu WILO tại Việt Nam là do năm 
2000, tập đoàn WILO đã mua lại cổ phần của Nhà máy sản xuất máy bơm nước lớn nhất tại Hàn 
quốc của tập đoàn LG và tiếp tục cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Do vậy mà các 
sản phẩm máy bơm nước GOLDSTAR – LG lâu nay được người tiêu dùng Việt Nam ưa thích và 
tin dùng đã được chuyển đổi thành máy bơm WILO, có chất lượng cao hơn và phát triển hơn. 

 Sau khi có sự sáp nhập giữa 2 tập đoàn WILO và LG, Công ty Cổ phần Đại Việt Trí Tuệ 
vẫn tiếp tục là nhà đại diện thương mại duy tại Việt Nam, và nhà phân phối độc quyền tại Việt 
Nam. Chúng tôi: Chợ xây dựng đang nỗ lực đưa sản phẩm máy bơm Wilo đến được với người tiêu 
dùng cùng với thông tin sản phẩm đầy đủ nhất, trung thực nhất. 

 

MÁY BƠM NƯỚC TỰ ĐỘNG TĂNG ÁP - KHÔNG SỬ DỤNG BÌNH ÁP 
Thích hợp nhất cho việc tăng áp lực nước từ nơi có áp lực thấp, từ bể chứa nước trên nóc nhà cung 
cấp nước cho các thiết bị sử dụng nước bao gồm cả hệ thống đun nước nóng ( vòi tắm, vòi rửa, máy 
giặt ...) 

Tính năng: 
- Hoạt động bằng áp lực nước, yêu cầu áp lực nước ban đầu là 1m tức khoảng cách tối thiểu 

từ đầu ra của các thiết bị sử dụng nước cần tăng áp đến mặt nước bể chứa nước là 1m. 

- Tự động chạy và tắt khi sử dụng và không sử dụng nước. 

Bơm tăng áp tự động mạch điện tử không dùng bình áp khác với các dòng bơm tự động sử dụng 
bình áp: 

- Yêu cầu có áp lực nước ban đầu. 

- Động cơ chạy êm hơn, nhỏ gọn, dễ lắp đặt. 

- Áp lực nước ổn định hơn. 
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Model: PB 088 EA 

 

Nguồn điện 220V, 50Hz 
Công suất 60 (W) 
Tổng chiều cao cột áp 9 (m) 
Nhiệt độ nước 0 - 60 độ C 
Lưu lượng nước tối đa 35 (lít/phút) 
Đường kính ống hút/đẩy 15 (mm) - 1/2 (inch) 
Trọng lượng máy 3.5 Kg 
Công tắc áp suất (mở/đóng)  
Thời gian bảo hành 24 (tháng) 

 

Theo thực tế sử dụng:loại bơm này phù hợp tăng áp lực nước cho 1 đến 2 thiết bị sử dụng nước 
trong gia đình ( máy giặt, vòi ...) 
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Model: PB 201EA 

 

Nguồn điện 220V, 50Hz 
Công suất 200 (W) 
Tổng chiều cao cột áp 15 (m) 
Nhiệt độ nước 0 - 80 độ C 
Lưu lượng nước tối đa 50 (lít/phút) 
Đường kính ống hút/đẩy 25 (mm) - 1 (inch) 
Trọng lượng máy 7.2 Kg 
Công tắc áp suất (mở/đóng)  
Thời gian bảo hành 24 (tháng) 
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Theo thực tế sử dụng:loại bơm này phù hợp tăng áp lực nước cho 2 đến 3 thiết bị sử dụng nước 
trong gia đình ( máy giặt, vòi ...) 

Model: PB 400EA 

 

Nguồn điện 220V, 50Hz 
Công suất 400 (W) 
Tổng chiều cao cột áp  15 (m) 
Nhiệt độ nước 0 - 80 độ C 
Lưu lượng nước tối đa 75 (lít/phút) 
Đường kính ống hút/đẩy 32 (mm) - 1,25 (inch) 
Trọng lượng máy 7.2 Kg 
Công tắc áp suất (mở/đóng)  
Thời gian bảo hành 24 (tháng) 
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Theo thực tế sử dụng:loại bơm này phù hợp tăng áp lực nước cho 3 đến 4 thiết bị sử dụng nước 
trong gia đình ( máy giặt, vòi ...) 

MÁY BƠM NƯỚC TỰ ĐỘNG TĂNG ÁP - CÓ SỬ DỤNG BÌNH ÁP 
- Máy bơm nước WILO có động cơ khoẻ, êm, tiết kiệm điện và được bảo vệ bởi rơ-le nhiệt, 

có thể đẩy cao, hút sâu với lưu lượng nước lớn, dễ dàng trong việc lắp đặt, sử dụng, sửa 
chữa...  

- Được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001. 

Tính năng: 
- Hút nước sạch từ đường ống, bể, giếng (độ sâu của mặt nước so với bơm không quá 9 m) 

- Thích hợp nhất cho việc tăng áp lực nước cho các thiết bị sử dụng nước trong gia đình như: 
máy giặt, vòi tắm, vòi rửa ...  

- Chuyển tải nước đến bể cao, nơi chứa nước, vòi và các thiết bị sử dụng nước.  

Sử dụng: 
- Căn cứ vào đồ thị quan hệ giữa tổng chiều cao cột áp - lưu lượng và yêu cầu thực tế sử dụng 

của các thiết bị nước trong gia   đình, áp lực điều chỉnh của công tắc áp xuất, quý khách có 
thể lựa chọn cho mình loại bơm có công suất phù hợp. 

- Không cần rút phích điện ra khi không sử dụng bơm. Theo áp lực nước yêu cầu, bơm tự 
động chạy khi sử dụng nước và tự động tắt khi không sử dụng nước. 

- Không cần lắp van một chiều cuối ống hút, chỉ cần mồi nước lần đầu khi sử dụng. 
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Model: PW 175 EA 

 

Nguồn điện 220V, 50Hz 
Công suất 125 (W) 
Chiều sâu hút tối đa 9 (m) 
Tổng chiều cao cột áp 20 (m) 
Lưu lượng nước tối đa 35 (lít/phút) 
Đường kính ống hút/đẩy 25 (mm) - 1 (inch) 
Trọng lượng máy 9.1 Kg 
Công tắc áp suất (mở/đóng) 1,1 ~ 1,8 (kgf/cm2) 
Thời gian bảo hành 24 (tháng) 

 

- Theo thực tế sử dụng:loại bơm này phù hợp tăng áp lực nước cho từ 1 đến 2 thiết bị sử dụng 
nước trong gia đình ( máy giặt, vòi ...) 

- Chuyển tải nước đến bể cao, nơi chứa nước, vòi và các thiết bị sử dụng nước. (phù hợp cho 
nhà cao 1 tầng) 
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Model: PW 122 EA 

 

Nguồn điện 220V, 50Hz 
Công suất 125 (W) 
Chiều sâu hút tối đa 8 (m) 
Tổng chiều cao cột áp 18 (m) 
Lưu lượng nước tối đa 30 (lít/phút) 
Đường kính ống hút/đẩy 20 (mm) - 3/4 (inch) 
Trọng lượng máy 15 Kg 
Công tắc áp suất (mở/đóng) 1,1 ~ 1,8 (kgf/cm2) 
Thời gian bảo hành 24 (tháng) 

 

- Theo thực tế sử dụng:loại bơm này phù hợp tăng áp lực nước cho từ 1 đến 2 thiết bị sử dụng 
nước trong gia đình ( máy giặt, vòi ...) 

- Chuyển tải nước đến bể cao, nơi chứa nước, vòi và các thiết bị sử dụng nước. ( phù hợp cho 
nhà cao từ 2 đến 3 tầng )  
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Model: PW 252 EA 

 

Nguồn điện 220V, 50Hz 
Công suất 250 (W) 
Chiều sâu hút tối đa 8 (m) 
Tổng chiều cao cột áp 24 (m) 
Lưu lượng nước tối đa 40 (lít/phút) 
Đường kính ống hút/đẩy 25 (mm) - 1 (inch) 
Trọng lượng máy 22 Kg 
Công tắc áp suất (mở/đóng) 1,6 ~ 2,4 (kgf/cm2) 
Thời gian bảo hành 24 (tháng) 

 

- Theo thực tế sử dụng:loại bơm này phù hợp tăng áp lực nước cho từ 2 đến 3 thiết bị sử dụng 
nước trong gia đình ( máy giặt, vòi ...) 

- Chuyển tải nước đến bể cao, nơi chứa nước, vòi và các thiết bị sử dụng nước. ( phù hợp cho 
nhà cao từ 4 đến 5 tầng )  
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Model: PW 1500 EA 

 

Nguồn điện 220V, 50Hz 
Công suất 1500 (W) 
Chiều sâu hút tối đa 8 (m) 
Tổng chiều cao cột áp 43 (m) 
Lưu lượng nước tối đa 100 (lít/phút) 
Đường kính ống hút/đẩy 50 (mm) - 2 (inch) 
Trọng lượng máy 55 Kg 
Công tắc áp suất (mở/đóng) 3 ~ 5 (kgf/cm2) 
Thời gian bảo hành 24 (tháng) 

 

- Theo thực tế sử dụng:loại bơm này phù hợp tăng áp lực nước cho từ 4 đến 6 thiết bị sử dụng 
nước trong gia đình (máy giặt, vòi ...) 

- Chuyển tải nước đến bể cao, nơi chứa nước, vòi và các thiết bị sử dụng nước. (phù hợp cho 
nhà cao từ 7 đến 10 tầng) 
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MÁY BƠM NƯỚC CHÂN KHÔNG ĐẨY CAO TẦNG 
- Máy bơm nước WILO có động cơ khoẻ, êm, tiết kiệm điện và được bảo vệ bởi rơ-le nhiệt, 

có thể đẩy cao, hút sâu với lưu lượng nước lớn, dễ dàng trong việc lắp đặt, sử dụng, sửa 
chữa...  

- Được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001. 

Tính năng: 
- Hút nước sạch từ đường ống, bể, giếng ( độ sâu của mặt nước so với bơm không quá 9 m ). 

- Chuyển tải nước đến bể cao, nơi chứa nước, vòi và các thiết bị sử dụng nước. 

Sử dụng: 
- Căn cứ vào đồ thị quan hệ giữa tổng chiều cao cột áp - lưu lượng và yêu cầu thực tế, quý 

khách có thể lựa chọn cho mình loại bơm có công suất phù hợp. 

- ( Tổng chiều cao cột áp = độ sâu hút + chiều cao đẩy ) 

- Không cần lắp van 1 chiều cuối ống hút, chỉ cần mồi nước lần đầu khi sử dụng 

- Nên sử dụng kèm phao điện, để bơm có thể tự động chạy khi nước bể chứa hết và tự động 
tắt khi nước bể chứa đầy. 

Model: PW 175 E 
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Nguồn điện 220V, 50Hz 
Công suất 125 (W) 
Chiều sâu hút tối đa  9 (m) 
Tổng chiều cao cột áp 35 (m) 
Lưu lượng nước tối đa 35 (lít/phút) 
Đường kính ống hút/đẩy 25 (mm) - 1 (inch) 
Trọng lượng máy 7,2 Kg 
Công tắc áp suất (mở/đóng)  
Thời gian bảo hành 24 (tháng) 

 

Theo thực tế sử dụng, loại bơm này phù hợp cung cấp nước lên bể chứa cho nhà cao từ 2 tầng đến 3 
tầng 
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Model: PW 251 E 

 

Nguồn điện 220V, 50Hz 
Công suất 250 (W) 
Chiều sâu hút tối đa  8 (m) 
Tổng chiều cao cột áp 32 (m) 
Lưu lượng nước tối đa 30 (lít/phút) 
Đường kính ống hút/đẩy 25 (mm) - 1 (inch) 
Trọng lượng máy 21 Kg 
Thời gian bảo hành 24 (tháng) 
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Theo thực tế sử dụng, loại bơm này phù hợp cung cấp nước lên bể chứa cho nhà cao từ 4 tầng đến 5 
tầng 

Model: PW 375E 

 

Nguồn điện 220V, 50Hz 
Công suất 400 (W) 
Chiều sâu hút tối đa  8 (m) 
Tổng chiều cao cột áp 42 (m) 
Lưu lượng nước tối đa 42 (lít/phút) 
Đường kính ống hút/đẩy 25 (mm) - 1 (inch) 
Trọng lượng máy 21 Kg 
Thời gian bảo hành 24 (tháng) 
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Theo thực tế sử dụng, loại bơm này phù hợp cung cấp nước lên bể chứa cho nhà cao đến 5 tầng 

Model: PW 401 E 

 

Nguồn điện 220V, 50Hz 
Công suất 400 (W) 
Chiều sâu hút tối đa  8 (m) 
Tổng chiều cao cột áp 36 (m) 
Lưu lượng nước tối đa 45 (lít/phút) 
Đường kính ống hút/đẩy 40 (mm) - 1,5 (inch) 
Trọng lượng máy 28 Kg 
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Thời gian bảo hành 24 (tháng) 

 

Theo thực tế sử dụng, loại bơm này phù hợp cung cấp nước lên bể chứa cho nhà cao từ 6 tầng đến 7 
tầng 
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Model: PW 1500 E 

 

Nguồn điện 220V, 50Hz 
Công suất 1500 (W) 
Chiều sâu hút tối đa  8 (m) 
Tổng chiều cao cột áp 58 (m) 
Lưu lượng nước tối đa 100 (lít/phút) 
Đường kính ống hút/đẩy 40 (mm) - 1,5 (inch) 
Trọng lượng máy 50 Kg 
Thời gian bảo hành 24 (tháng) 
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Theo thực tế sử dụng, loại bơm này phù hợp cung cấp nước lên bể chứa cho nhà cao từ 8 tầng đến 
10 tầng 

MÁY BƠM NƯỚC LY TÂM WILO - KHÔNG TỰ MỒI 
- Máy bơm nước WILO có động cơ khoẻ, êm, tiết kiệm điện và được bảo vệ bởi rơ-le nhiệt, 

có thể đẩy cao, hút sâu với lưu lượng nước lớn, dễ dàng trong việc lắp đặt, sử dụng, sửa 
chữa... 

- Được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001. 

- Phớt được làm bằng hỗn hợp gốm và cacbon có độ bền và an toàn cao. 

- Dễ dàng lắp đặt, bảo trì và thay thế. 

- Mức ồn thấp do cánh quạt được thiết kế đặc biệt 

- Thời gian bảo hành: 24 tháng. 

Tính năng: 
- Bơm đẩy cao, lưu lượng lớn, thích hợp trong việc hút nước bể. 

- Loại bơm này được sử dụng để hút một lượng nước lớn vào bể chứa. 
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Model: PUN 250 E 

 

Nguồn điện 220V, 50Hz 
Công suất 250 (W) 
Chiều sâu hút tối đa  6 (m) 
Tổng chiều cao cột áp 15 (m) 
Lưu lượng nước tối đa 80 (lít/phút) 
Đường kính ống hút/đẩy 25 (mm) - 1 (inch) 
Trọng lượng máy 15 Kg 
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Model: PUN 600 E 

 

Nguồn điện 220V, 50Hz 
Công suất 600 (W) 
Chiều sâu hút tối đa  6 (m) 
Tổng chiều cao cột áp 25 (m) 
Lưu lượng nước tối đa 115 (lít/phút) 
Đường kính ống hút/đẩy 25 (mm) - 1 (inch) 
Trọng lượng máy 18 Kg 
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Model: PC 600E 

 

Nguồn điện 220V, 50Hz 
Công suất 600 (W) 
Chiều sâu hút tối đa  9 (m) 
Tổng chiều cao cột áp 21 (m) 
Lưu lượng nước tối đa 21.6 (lít/phút) 
Đường kính ống hút/đẩy 25 (mm) - 1 (inch) 
Trọng lượng máy 15 Kg 

 

MÁY BƠM THẢ CHÌM HÚT NƯỚC THẢI 
- Máy bơm nước WILO có động cơ khoẻ, êm, tiết kiệm điện và được bảo vệ bởi rơ-le nhiệt, 

có thể đẩy cao, hút sâu với lưu lượng nước lớn, dễ dàng trong việc lắp đặt, sử dụng, sửa 
chữa...  
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- Được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001. 

- Được thiết kế chống rò rỉ nước. Động cơ được bảo vệ an toàn. 

- Thời gian bảo hành: 24 (tháng) 

Tính năng: 
- Đây là bơm nước thải thả chìm, được sử dụng chủ yếu cho các dịch vụ hút nước thải và 

thích hợp cho việc hút nước bẩn có nhiều cặn chất rắn. 

Model: PDG 50E 

 

Nguồn điện 220V, 50Hz 
Công suất 50 (W) 
Tổng chiều cao cột áp 5 (m) 
Lưu lượng nước tối đa 45 (lít/phút) 
Đường kính ống hút/đẩy 15 (mm) - 1/2 (inch) 
Trọng lượng máy 4.5 Kg 

Model: PDG 100EA 
Tự động bơm khi có nước và tắt bơm khi ko có nước. 
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Nguồn điện 220V, 50Hz 
Công suất 100 (W) 
Tổng chiều cao cột áp 7 (m) 
Lưu lượng nước tối đa 54 (lít/phút) 
Đường kính ống hút/đẩy 25 (mm) – 1 (inch) 
Trọng lượng máy 4.5 Kg 

   Page 25 

 



 

Chợ xây dựng http://www.choxaydung.vn

Model: PDG 100E 

 

Nguồn điện 220V, 50Hz 
Công suất 100 (W) 
Tổng chiều cao cột áp 7 (m) 
Lưu lượng nước tối đa 54 (lít/phút) 
Đường kính ống hút/đẩy 20 (mm) - 3/4 (inch) 
Trọng lượng máy 4.5 Kg 
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Model: PDV 400 E 

 

Nguồn điện 220V, 50Hz 
Công suất 400 (W) 
Tổng chiều cao cột áp 7 (m) 
Lưu lượng nước tối đa 233 (lít/phút) 
Đường kính ống hút/đẩy 50 (mm) - 2 (inch) 
Trọng lượng máy 14 Kg 
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Model: PDV 400EA 

 

Nguồn điện 220V, 50Hz 
Công suất 400 (W) 
Chiều sâu hút tối đa (m) 
Tổng chiều cao cột áp 7 (m) 
Lưu lượng nước tối đa 233 (lít/phút) 
Đường kính ống hút/đẩy 50 (mm) - 2 (inch) 
Trọng lượng máy 14 Kg 

 

Tự động bơm khi có nước và tắt bơm khi ko có nước. 
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Model: PDV 750 E 

 

Nguồn điện 220V, 50Hz 
Công suất 750 (W) 
Tổng chiều cao cột áp 10 (m) 
Lưu lượng nước tối đa 310 (lít/phút) 
Đường kính ống hút/đẩy 50 (mm) - 2 (inch) 
Trọng lượng máy 15 Kg 
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Model: PDV 750 EA 

 

Nguồn điện 220V, 50Hz 
Công suất 750 (W) 
Tổng chiều cao cột áp 10 (m) 
Lưu lượng nước tối đa 310 (lít/phút) 
Đường kính ống hút/đẩy 50 (mm) - 2 (inch) 
Trọng lượng máy 16 Kg 

MÁY BƠM HÚT GIÊNG SÂU 
- Máy bơm nước WILO có động cơ khoẻ, êm, tiết kiệm điện và được bảo vệ bởi rơ-le nhiệt, 

có thể đẩy cao, hút sâu với lưu lượng nước lớn, dễ dàng trong việc lắp đặt, sử dụng, sửa 
chữa... 

- Được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001. 

- Rơ le được lắp trong môtơ để bảo vệ an toàn cho máy. 

- Thời gian bảo hành: 24 tháng. 

Tính năng: 
- Loại bơm này được thiết kế đặc biệt để hút nước từ giếng rất sâu. 
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Model: PC 250EA 

 

Nguồn điện 220V, 50Hz 
Công suất 250 (W) 
Chiều sâu hút tối đa 27; 24; 18; 12 (m) 
Tổng chiều cao cột áp 39; 36; 30;  24(m) 
Lưu lượng nước tối đa 10; 15; 20 ;28 (lít/phút) 
Đường kính ống hút/đẩy 25 (mm) - 1 (inch) 
Trọng lượng máy 35 Kg 

 

Tự động ngắt khi không có nước. 

Model: PC 370 
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Nguồn điện 220V, 50Hz 
Công suất 400 (W) 
Chiều sâu hút tối đa 18; 12 (m) 
Tổng chiều cao cột áp 30; 24(m) 
Lưu lượng nước tối đa 12; 18 (lít/phút) 
Đường kính ống 
hút/đẩy 25 (mm) - 1 (inch) 
Trọng lượng máy 16 Kg 
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Model: PC 371E 

 

 

Nguồn điện 220V, 50Hz 
Công suất 370 (W) 
Chiều sâu hút tối 
đa 12; 18 (m) 
Tổng chiều cao 
cột áp 24; 30 (m) 
Lưu lượng nước 
tối đa 18; 12 (lít/phút) 
Đường kính ống 
hút/đẩy 25 (mm) - 1 (inch) 
Trọng lượng máy 16 Kg 
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Model: PC 400E 

 

Nguồn điện 220V, 50Hz 
Công suất 400 (W) 
Chiều sâu hút tối 
đa 24; 18 (m) 
Tổng chiều cao 
cột áp 35; 29(m) 
Lưu lượng nước 
tối đa 13;  22 (lít/phút) 
Đường kính ống 
hút/đẩy 

25 (mm) - 1 
(inch) 

Trọng lượng máy 29 Kg 

Model: PC 401E 
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Nguồn điện 220V, 50Hz 
Công suất 400 (W) 
Chiều sâu hút tối 
đa 12; 18; 20 (m) 
Tổng chiều cao 
cột áp 26; 32; 34 (m) 
Lưu lượng nước 
tối đa 30; 15; 8 (lít/phút)
Đường kính ống 
hút/đẩy 

25 (mm) - 1 
(inch) 

Trọng lượng máy 29 Kg 
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MÁY BƠM NƯỚC VENZ - ITALY lắp tại Thái Lan 
- Phớt được làm bằng hỗn hợp gốm và cacbon có độ bền và an toàn cao. Dễ dàng lắp đặt, bảo 

trì và thay thế. 

- Mức ồn thấp. 

- Thời gian bảo hành: 12 (tháng) 

Tính năng: 
- Bơm đẩy cao, lưu lượng lớn, thích hợp trong việc hút nước bể. 

- Loại bơm này được sử dụng để hút một lượng nước lớn vào bể chứa. 

 

Model: VJ 100 

 

Nguồn điện 220V, 50Hz 
Công suất 750 (W) 
Chiều sâu hút tối 
đa  9 (m) 
Tổng chiều cao 
cột áp 48 (m) 
Lưu lượng nước 
tối đa 100 (lít/phút) 
Đường kính ống 
hút/đẩy 25 (mm) - 1 (inch) 
Trọng lượng máy 16 Kg 
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Model: VA 100 

 

Nguồn điện 220V, 50Hz 
Công suất 750 (W) 
Chiều sâu hút tối đa 18 (m) 
Tổng chiều cao cột 
áp  40 (m) 
Lưu lượng nước tối 
đa 110 (lít/phút) 
Đường kính ống 
hút/đẩy 

25 (mm) - 1 
(inch) 

Trọng lượng máy 18 Kg 
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