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THÔNG SỐ KỸ THUẬT : 
Model: BEST 3 MA 

Hãng sản xuất: Ebara - Italy 

Công suất: 0.75KW – 1HP 

Cột áp: 13.6 - 3.2 mH2O 

Lưu lượng: 20 - 280 l/p 

Đường kính xả: 49 mm 

Điện áp: 1pha/220V/50Hz 

Lớp bảo vệ: F 

Chế độ bảo vệ: IP68 

Nhiệt độ bơm: 50 độ C 

Kích thước vật rắn cho phép: 10mm 

- Cấu tạo: 

Motor: AISI 304 

Đầu bơm: AISI 304 

Cánh bơm: AISI 304 

Trục bơm (cốt): AISI 304 

Chân đế: dạng lưới, AISI 304 

Có phao 

SỬ DỤNG : 

Máy bơm chìm nước thải Ebara BEST 3 MA là thiết bị chuyên dụng, dùng để bơm hút với mục đích là lưu chuyển 

nguồn chất thải dạng lỏng, có bùn loãng như nước thải sinh hoạt, nước thải cống rãnh, hút nước ao hồ, hố móng công 

trình,… 

Được sử dụng rất nhiều để bơm xử lý, bơm hút nước thải và bùn thải công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, bơm hút nước 

biển mặn, hay bơm các loại hóa chất có nồng độ thấp. 

Với thiết kế toàn bộ Motor, chân đế, đầu bơm và cánh bơm bằng Inox 304, giúp máy bơm chìm nước thải Ebara 

BEST 3 MA hoạt động tốt trong môi trường nước có hóa chất. 

Thích hợp cho việc thoát nước cống rãnh, hố ga lắng đọng trong xưởng sản xuất, và buồng thang máy, hồ bơi, hầm 

chứa, thuỷ lợi nhỏ, bể lắng và hầm rượu. 

Máy bơm chìm nước thải Ebara BEST 3 MA được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, cùng với quy trình 

kiểm tra, kiểm định nghiêm ngặt từ khâu sản xuất đầu bơm, vỏ motor đến khâu quấn dây đồng cho stato.  
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT : 

Model: BEST 4 MA 

Hãng sản xuất: Ebara - Italy 

Công suất: 1.1KW – 1.5HP 

Cột áp: 17.4 - 4.6 mH2O 

Lưu lượng: 20 - 330 l/p 

Đường kính xả: 49 mm 

Điện áp: 1pha/220V/50Hz 

Lớp bảo vệ: F 

Chế độ bảo vệ: IP68 

Nhiệt độ bơm: 50 độ C 

Kích thước vật rắn cho phép: 10mm 

- Cấu tạo: 

Motor: AISI 304 

Đầu bơm: AISI 304 

Cánh bơm: AISI 304 

Trục bơm (cốt): AISI 304 

Chân đế: dạng lưới, AISI 304 

Có phao 

SỬ DỤNG : 

Máy bơm chìm nước thải Ebara BEST 4 MA là thiết bị chuyên dụng, dùng để bơm hút với mục đích là lưu chuyển 

nguồn chất thải dạng lỏng, có bùn loãng như nước thải sinh hoạt, nước thải cống rãnh, hút nước ao hồ, hố móng công 

trình,… 

Được sử dụng rất nhiều để bơm xử lý, bơm hút nước thải và bùn thải công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, bơm hút nước 

biển mặn, hay bơm các loại hóa chất có nồng độ thấp. 

Với thiết kế toàn bộ Motor, chân đế, đầu bơm và cánh bơm bằng Inox 304, giúp máy bơm chìm nước thải Ebara 

BEST 4 MA hoạt động tốt trong môi trường nước có hóa chất. 

Thích hợp cho việc thoát nước cống rãnh, hố ga lắng đọng trong xưởng sản xuất, và buồng thang máy, hồ bơi, hầm 

chứa, thuỷ lợi nhỏ, bể lắng và hầm rượu. 

Máy bơm chìm nước thải Ebara BEST 4 MA được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, cùng với quy trình 

kiểm tra, kiểm định nghiêm ngặt từ khâu sản xuất đầu bơm, vỏ motor đến khâu quấn dây đồng cho stato.  

BEST 3 MA 

BEST 4 MA 
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Hãng sản xuất EBARA 

Model Best 3 

Công suất (Kw) 740 

Lưu lượng: 20 - 280 (lít/phút) 

10 

Nguồn điện 380 

Xuất xứ Italy 

Thông tin kỹ thuật: 
- Toàn bộ bằng INOX 304 

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +50  độ 

- Công suất : 740W-380V/1P/50Hz 

- Tốc độ: 2900 vòng/phút 

- Kèm phao điện tự động 

- Thiết kế gọn nhẹ cho việc xách tay 

- Lưu lượng : Max. 16.8m3/h 

- Tổng cột áp: Max. 13.6mH2O 

Ứng dụng: 
- Thoát nước hố thu  

- Thoát nước garage  

- Thoát nước bể chứa  

- Thoát nước tầng hầm  

- Thoát nước ao, hồ, bể bơi  

- Bơm tưới, tiêu nói chung  

- Bơm vòi phun, đài phun nước  

- Ứng dụng trong công nghiệp và gia dụng 
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Máy bơm chìm hút nước thải Inox Ebara Best 4 

 THÔNG SỐ KĨ THUẬT: 
- Công suất: 1.5HP - (1.1KW) 

- Lưu lượng nước tối đa (l/phut): 20 - 330 lít/phút 

- Cột áp(m): 17.4m - 4.6m 

- Điện áp(V): 3pha - 380V 

- Nhiệt độ bơm được (°C) : 50 °C 

- Sử dụng đường kính hút – xả (mm): 49mm 

* ƯU ĐIỂM : 

- Máy bơm chìm hút nước thải INOX EBARA BEST 4 có thân máy bơm bằng Inox SUS 304 chông gỉ, sét giúp tăng 

tuổi thọ trong quá trình sử dụng sản phẩm 

- Có độ hút nước ưu việt , lượng nước phun ra khá mạnh . 

- Sử dụng linh kiện được chế tạo từ các hãng nổi tiếng trên thế giới. 

- Có trang bị bảo hộ nhiệt độ cho motor . 

- Giải nhiệt bằng nước. 

- Máy bơm chìm hút nước thải INOX EBARA BEST 4 khá nhỏ gọn, tiết kiệm điện, khi máy hoạt động không gây ồn. 

* ỨNG DỤNG : 
- Máy bơm chìm hút nước thải INOX EBARA BEST 4 được dùng trong gia đình, tháo nước cho chuồng gia cầm, tưới 

nước trong nông nghiệp , tháo nước ao hồ. 

- Đặt trong bồn nước để rửa tháo nước, tháo nước ở hồ bơi. 

- Rửa xe , phun nước cho hòn nam bộ hay bãi cỏ sân vườn cây nghệ thuật . 

- Tháo nước tầng hầm cho các tòa nhà cao ốc. 

- Tháo nước trong ống thoát nước. 

- Các trường hợp cần tháo nước khẩn cấp như lũ lụt , ngập úng. 

BEST 3 

 

BEST 4 
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Máy bơm chìm hút nước thải Inox Ebara Best 5 

 THÔNG SỐ KĨ THUẬT: 
- Công suất: 2HP - (1.5KW) 

- Lưu lượng nước tối đa (l/phut): 20 - 360 lít/phút 

- Cột áp(m): 18.4m - 5m 

- Điện áp(V): 3pha - 380V 

- Nhiệt độ bơm được (°C) : 50 °C 

- Sử dụng đường kính hút – xả (mm): 49mm 

* ƯU ĐIỂM : 

- Máy bơm chìm hút nước thải INOX EBARA BEST 5 có thân máy bơm bằng Inox SUS 304 chống gỉ, sét giúp tăng 

tuổi thọ trong quá trình sử dụng sản phẩm 

- Có độ hút nước ưu việt , lượng nước phun ra khá mạnh . 

- Sử dụng linh kiện được chế tạo từ các hãng nổi tiếng trên thế giới. 

- Có trang bị bảo hộ nhiệt độ cho motor . 

- Giải nhiệt bằng nước. 

- Máy bơm chìm hút nước thải INOX EBARA BEST 5 khá nhỏ gọn, tiết kiệm điện, khi máy hoạt động không gây ồn.  

* ỨNG DỤNG : 
- Máy bơm chìm hút nước thải INOX EBARA BEST 5 được dùng trong gia đình, tháo nước cho chuồng gia cầm, tưới 

nước trong nông nghiệp , tháo nước ao hồ. 

- Đặt trong bồn nước để rửa tháo nước, tháo nước ở hồ bơi. 

- Rửa xe , phun nước cho hòn nam bộ hay bãi cỏ sân vườn cây nghệ thuật . 

- Tháo nước tầng hầm cho các tòa nhà cao ốc. 

- Tháo nước trong ống thoát nước. 

- Các trường hợp cần tháo nước khẩn cấp như lũ lụt , ngập úng. 

 

 
 
 
 

* Thông số kỹ thuật: 

Model: DW VOX 100 

Công suất (HP): 1 

Lưu lượng (L/phút): 100-500 

Cột áp(M): 7.9-1.9 

Cỡ nòng (mm): 60 

Nguồn điện (V): 380V 

Xuất xứ: EBARA ITALIA 

* Chức năng sản phẩm: 

- Sử dụng bơm chìm nước thải EBARA DW VOX 100 để bơm hệ thống xử lý nước sạch cho các khu công nghiệp và 

chung cư. 

- Bơm hệ thống tưới tiêu thủy lợi. 

- Bơm chìm, bơm chìm khai thác nước ngầm. 

- Bơm hố móng, bơm cát, bơm bùn tuần hoàn, bơm nước mặn. 

- DW VOX 100 dùng để bơm bùn hố móng công trinh, bơm bùn đặc,.... 

- Bơm thoát nước tầng hầm, bơm bể lắng, bơm hố thu, bơm chìm chống ngập úng trong các tòa nhà, công trình giao 

thông, hầm mỏ. 

- Máy Bơm nước thải chuồng trại chăn nuôi gia súc. 

BEST 5 

 

DW VOX 100 



 

 

 

 

 

 
 
 

Ứng dụng của máy bơm chìm nước thải Ebara DW VOX 150. 

-Vận chuyển nước thải dân dụng và công nghiệp 

-Hệ thống thoát nước của giếng và khai quật 

-Thoát nước khu vực kín như tầng hầm, nhà để xe… 

-Bơm nước thải lẫn tạp chất, các hạt rắn mà không bị tắc nghẽn, các chất thải có chứa tạp chất xơ sợi 

-Làm sạch nước rò rỉ 

-Vận chuyển nước thải ( dịch vụ vệ sinh ) 

-Làm sạch kênh đào. 

Đặc điểm cấu tạo của máy bơm chìm nước thải Ebara DW VOX 150. 

-Cơ thể bơm , cánh quạt, nắp động cơ , đĩa con dấu nhà ở và động cơ làm bằng thép không gỉ AISI 304 

-Trục thép AISI 303 

-Con dấu cơ khí đôi với buồng dầu xen : 

+Carbon / Gạch / NBR ( bên động cơ ) 

+SiC / SiC / NBR ( ở bên hông máy ) 

Giới hạn hoạt động của máy bơm chìm nước thải Ebara DW VOX 150 

-Ngâm sâu tối đa : 10 m 

-Nhiệt độ tối đa của chất lỏng : 40 ° C 

-Kích thước hạt rắn tối đa : 50mm 

-Lưu lượng Max: 500l/p 

-Cột áp Max: 7,9 m 

 

 

Thông tin sản phẩm 

Công suất: 1.5HP – 1.1Kw 

Nguồn cấp: 3 pha 

Điện áp: 380V/50Hz 

Cột áp: 10.2 – 2.1 m 

Lưu lượng: 100 – 600 Lít/phút 

Đường kính ống hút xả: 50 – 50 mm 

Ứng dụng 

Bơm Chuyên dụng cho ngành thực phẩm: Bia, rượu, nước giải khát... 

Bơm hệ thống xử lý nước sạch cho các khu công nghiệp và chung cư 

Bơm hệ thống tưới tiêu thủy lợi 

Bơm chìm, bơm chìm khai thác nước ngầm 

Bơm hố móng, bơm cát, bơm bùn tuần hoàn, bơm nước mặn 

Bơm cứu hoả, phòng cháy chữa cháy 

Bơm áp lực, bơm tăng áp thiết bị. Bơm cao tầng, bơm thả giếng công nghiệp 

Ưu điểm 

Toàn bộ bằng INOX 304,Làm kín trục bằng phớt kép,Bơm dung dịch có nhiệt độ tới 40oC, Tiết diện chất rắn xử lý 

tối đa: 50 mm, Ngâm tối đa: 10 tấn 

Thông tin bảo hành 

Hãng sản xuất: EBARA 

Xuất xứ: ITALIA 

DW VOX 150 

DW VOX 100 MA 



 

 

Chi tiết sản phẩm 

Thông tin sản phẩm 

Công suất: 1.5HP – 1.1Kw 

Nguồn cấp: 1 pha 

Điện áp: 220V/50Hz 

Cột áp: 10.2 – 2.1 m 

Lưu lượng: 100 – 600 Lít/phút 

Đường kính ống hút xả: 50 – 50 mm 

Ứng dụng 

Bơm Chuyên dụng cho ngành thực phẩm: Bia, rượu, nước giải khát... 

Bơm hệ thống xử lý nước sạch cho các khu công nghiệp và chung cư 

Bơm hệ thống tưới tiêu thủy lợi 

Bơm chìm, bơm chìm khai thác nước ngầm 

Bơm hố móng, bơm cát, bơm bùn tuần hoàn, bơm nước mặn 

Bơm cứu hoả, phòng cháy chữa cháy 

Bơm áp lực, bơm tăng áp thiết bị. Bơm cao tầng, bơm thả giếng công nghiệp 

Ưu điểm 

Toàn bộ bằng INOX 304,Làm kín trục bằng phớt kép,Bơm dung dịch có nhiệt độ tới 40oC, Tiết diện chất rắn xử lý 

tối đa: 50 mm, Ngâm tối đa: 10 tấn 

Thông tin bảo hành 

Hãng sản xuất: EBARA 

Xuất xứ: ITALIA 

Bảo hành: 12 tháng 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

Model DW VOX 200 

Công suất (HP) 1.5 

Lưu lượng (L/phút) 100-700 

Cột áp(M) 12.5-1.6 

Cỡ nòng (mm) 60 

Nguồn điện (V) 380 

Xuất xứEBARA ITALIA 

Bảo hành 12 tháng 

Tính năng sản phẩm: 

- Máy bơm nước  EBARA DW VOX 200 được làm toàn bộ bằng INOX 304. 

- Buồng bơm, cánh bơm bằng INOX 304 

- Làm kín trục bằng phớt kép 

- Máy bơm chìm hút nước thải EBARA DW VOX 200 bơm dung dịch có nhiệt độ lên tới 50 độ C  

- Công suất: 0.75kW đến 2.2 KW 

- Tốc độ: 2900 vòng/phút 

- Lưu lượng : cao nhất 21.6 m3/h 

- Tổng cột áp: cao nhất 18.4m                                                       

Ứng dụng: 

- Máy bơm nước thải DW VOX 200  dùng để bơm nước thải có chứa tạp chất rắn.  

- Bơm nước thải có kích thước tạp chất rắn tới 35mm.  

- Bơm thoát nước, tưới, tiêu nói chung.  

- Bơm vòi phun, đài phun nước.  

- Ứng dụng trong công nghiệp và gia dụng. 

DW VOX 150 MA 

DW VOX 200 



 

 

 

 

 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: Máy bơm chìm hút bùn Ebara DW VOX 300 

Model DW VOX 300 

Công suất 2.2 Kw / 3 HP 

Đường kính Hút-Xả 60 

Điện áp 3 phase/ 380V 

Lưu lượng nước 100 ~ 800 lít/phút ( 6~ 48 m3/giờ ) 

Cột áp 15.7 ~ 3.6 m 

Kích thước sản phẩm 190 x 190 x 546 mm 

Trọng lượng 25.8 kg 

Bảo hành 12 tháng chính hãng 

Hãng sản xuất Ebara 

Xuất xứ Italia 

Đặc tính sản phẩm của máy bơm chìm hút bùn Ebara DW VOX 300 

Máy bơm chìm hút bùn Ebara DW VOX 300 với thiết kế vỏ ngoài bằng Inox 304 và phốt cơ khí kép đảm bảo tuổi thọ 

máy bơm được lâu dài với độ tin cậy cao. Thích hợp sử dụng cho việc hút nước thải có lẫn tạp chất rắn có kích thước 

lên đến 50mm. 

Được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống xử lý nước thải cho khu dân cư, quán rượu, khách sạn và nhà hàng.  

Đặc biệt máy bơm chìm Ebara DW VOX 300 còn được ứng dụng trong các công trình đài phun nước.  

Có thể lựa chọn tùy ý máy có kèm công tắc phao hay không kèm theo công tắc phao. 

Đặc điểm kỹ thuật của Máy bơm chìm hút bùn Ebara DW VOX 300 

Nhiệt độ chất lỏng 0 ~ 40oC 

Độ sâu thả chìm tối đa 10 m 

Kích thước chất rắn tối đa 50 mm 

Tần số 50 Hz 

Số cực 2 cực 

Thân máy bơm                         Thép không gỉ AISI 304 

Vỏ máy bơm                            Thép không gỉ AISI 304 

Vỏ mô-tơ                                 Thép không gỉ AISI 304 

Trục máy bơm                          Thép không gỉ AISI 303 

Phốt kép cơ khí Carbon/ ceramic/ NBR – SiC/SiC/NBR 

Cánh bơm                                 Thép không gỉ AISI 304 (VORTEX)  

Vật liệu cách nhiệt Class F 

Cấp độ bảo vệ IP 68 

Bảo vệ quá tải nhiệt Tự động ngắt 

Dòng máy 1 pha tụ điện tích hợp sẵn trong máy 

Dòng máy 3 pha tụ điện được gắn khi có yêu cầu 

 

DW VOX 300 


