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Inžinerinis ir gamybinis pranašumas buvo Gorman-Rupp skiriamasis ženklas nuo pat įmonės veiklos pradžios 1933 metais. Šiandien 
savo produktus gaminame efektyviausiai veikiančiose, šiuolaikiškose ir moderniausiose gamyklose. Gorman-Rupp savo asortimente 
turi beveik 3000 siurblių modelių. Mūsų pasaulinės klasės distributorių komanda yra glaudžiai bendradarbiavusi su tūkstančiais 
galutinių vartotojų visame pasaulyje. Turime įrodymais pagrįstą patirtį ir reikiamus resursus, todėl galime specifikuoti, pagaminti, 
testuoti ir aptarnauti jūsų siurblį bei užtikrinti ilgą ir patikimą veikimą. 
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NUOTEKŲ TVARKYMO ĮRANGA, 
SUPROJEKTUOTA GALVOJANT 
APIE JŪSŲ POREIKIUS

Gorman-Rupp JAV
Mansfield, Ohajas, JAV
Gorman-Rupp Kanada
St. Thomas, Ontarijus, Kanada

Gamyklos
Distribucijos centrai

Gorman-Rupp Europa
Culemborg, Nyderlandai
Namur, Belgija

Gorman-Rupp Afrika 
Keiptaunas, Pietų Afrika 
Durban, Pietų Afrika 
Johanesburgas, Pietų Afrika (centrinė būstinė)

Distribucijos centrai
Dubajus, Jungtiniai Arabų Emiratai 
Grand Prairie, Teksasas, JAV
Culemborg, Nyderlandai 



SUPER T SERIES®
Savisiurbiai, nešmenimis ir kietosiomis 
dalelėmis užterštų nuotekų bei kitų 
pramoninių vandenų siurbliai



INOVACIJOS ISTORIJA
Gorman-Rupp nuo 1933 metų kuria inovatyvius 
sprendimus siurblių pramonėje. Daugelis 
Gorman-Rupp pristatytų inovacijų per daugybę 
metų tapo šio pramonės sektoriaus standartais. 
Siekdami, kad mūsų siurbliai ir sistemos užimtų deramą vietą tarp 
patikimiausių siurblių ir jų sistemų pasaulyje, mes nuolat tęsiame gamyklų, 
procesų, mokslinių tyrimų ir plėtros bei inžinerinių sistemų atnaujinimo 
darbus. Savisiurbių siurblių modeliai sudaro vieną sėkmingiausių ir 
inovatyviausių mūsų siurblių linijų. 

Inovatyvūs patobulinimai buvo atlikti dar 1963 metais, kai buvo pristatyti 
mūsų T Series® savisiurbiai siurbliai. Nuo tada jie buvo nuolat tobulinami. 

2000 metais pristatėme savo Super T Series® siurblius, turinčius daugybę 
papildomų techninės priežiūros funkcijų, palengvinančių siurblių 
eksploatavimą. 

Šiandien Gorman-Rupp savisiurbiai siurbliai yra pirmaujančias pozicijas 
pasaulyje užimantys įrenginiai skystoms atliekoms tvarkyti tokiuose 
pramonės sektoriuose, kaip plieno ir popieriaus gamyba, kasyba, maisto 
perdirbimas, elektrinės, automobilių gamyba, odos ir vyno pramonė. 
Taip pat jie yra naudojami daugelyje nuotekų tvarkymo sistemų visame 
pasaulyje. 

Gorman-Rupp yra pasišventę mūsų pirminei inovacijų,  nenutrūkstamo 
tobulėjimo, neprilygstamos kokybės ir klientų aptarnavimo filosofijai. Tai 
padeda mums išsiskirti iš kitų.



MŪSŲ SIURBLIAI JAU NE VIENĄ 
DEŠIMTMETĮ YRA PUIKIOMIS 
EKSPLOATACINĖMIS SAVYBĖMIS IR VERTE 
PASIŽYMINČIŲ PRODUKTŲ PAVYZDYS
Gorman-Rupp deda visas pastangas, kad siurbliai atitiktų jūsų reikalavimus ir 
lūkesčius dėl vandenų tvarkymo. Kiekvieną Super T Series® siurblį gaminame ir 
testuojame kokybiškai ir atsakingai, o tai leidžia užtikrinti ilgalaikį ir sklandų 
mūsų gaminamų siurblių veikimą. Suteikiame penkerių metų garantiją ir 
operatyviai tiekiame atsargines dalis, kad mūsų produktai veiktų be priekaištų,  
o jūs neturėtumėte jokių rūpesčių.

Vertė
Didžiuojamės tuo, kad ilgalaikės sąnaudos Super T Series siurbliams yra 
vienos mažiausių tarp visų tokio tipo siurblių. Kadangi visi Gorman-Rupp 
produktai yra gaminami ir testuojami užtikrinant aukštą kokybę, klientai gali 
džiaugtis beveik nenutrūkstamu siurblių darbu, t.y. su minimaliais pertrūkiais. 
Šie siurbliai taip pat reikalauja labai mažai priežiūros, lyginant su kitais 
siurbliais. Gorman-Rupp siurbliai jau ne vieną dešimtmetį garantuoja geriausią 
investicijų grąžą, kadangi jų eksploatacinės sąnaudos yra nedidelės. 

Detalės ir servisas 
Prireikus atsarginių detalių jūsų turimiems Super T Series siurbliams jums 
neteks jų laukti ilgai. Savo sandėlyje turėdami dešimtis tūkstančių originalių 
Gorman-Rupp detalių ir siurblių, 99 procentus visų detalių užsakymų 
patenkinsime ir detales pristatysime per 24 valandas. Prireikus pagalbos 
aptarnaujant Super T Series siurblį arba ReliaSource® siurblių paketą, visame 
pasaulyje išsibarstę, gamykloje apmokymus praėję mūsų distributoriai 
yra pasirengę greitai sureaguoti į jūsų pagalbos prašymą ir patenkinti 
jūsų poreikius. Tereikia paskambinti vienu telefono numeriu detalėms ir 
aptarnavimo paslaugoms užsakyti. Tai lengvas ir patogus būdas užtikrinti 
tokį jūsų įrangos darbą, koks jis turėtų būti.

Jokių rūpesčių 
Gorman-Rupp ne tik teigia, kad kompanijos siurbliai yra patikimi. Skirtingai 
nuo standartinių 90 dienų arba vienerių metų garantijų, visoms Super 
T Series siublių detalėms ir agregatams suteikiame net penkerių metų 
garantiją. Gorman-Rupp siurbliai - visada veiks patikimai.

Tyliai veikiantys siurblių modeliai yra sukurti 
atsižvelgiant į ekologiškumo reikalavimus, kad 
veiktų kur kas tyliau už standartinius siurblius.



SUPER T SERIES®
Savisiurbiai, nešmenimis ir kietosiomis 
dalelėmis užterštų nuotekų bei kitų 
pramoninių vandenų siurbliai

Geriausias užterštų vandenų tvarkymas
Super T Series® siurbliai yra sukurti užtikrinti ekonomišką, sklandų darbą. Dėl savo 
ypač didelių pajėgumų pumpuojant užterštus vandenis Super T Series® siurbliai 
idealiai tinka įvairiose situacijose, įskaitant skysčius, kuriuose gausu nešmenų 
ir nuotekoms tvarkyti. Dėl didelio korpuso konstrukcijos galimas automatinis 
pakartotinis pasisiurbimas visiškai atviroje sistemoje be atbulinių vožtuvų. 

Šios linijos savisiurbiai siurbliai būna su 75 mm, 100 mm,160 mm, 200 mm ir 250 
mm dydžio išmetimo angomis ir gali pasiekti iki 214,5 litrų per sekundę pajėgumą, o 
kėlimo aukštis iki 45 metrų. 100 mm ir didesni siurbliai yra sukonstruoti taip, kad iki 
75 mm diametro sferinės formos nešmenys praeitų per bet kokią probleminę zoną, 
įskaitant recirkuliacijos angą. 

Super T Series siurbliai būna kelių konfigūracijų, įskaitant B versiją, skirtą naudoti ten, kur 
yra reikalingas didesnis kėlimo aukštis. Siurbliai gali būti tiesiogiai sujungti su el. varikliu 
per movą, per diržinę pavarą arba varomi vidaus degimo varikliu. Visiems Gorman-Rupp 
Super T Series siurbliams yra suteikiama penkerių metų gamintojo garantija. 

Lengvai prižiūrimi
Super T Series siurbliai yra suprojektuoti taip, kad juos būtų lengva prižiūrėti. 
Kadangi tai yra savisiurbiai siurbliai, juos galima montuoti virš siurbiamo skysčio. 
Prireikus aptarnauti sistemą arba atlikti jos techninę priežiūrą, ir vieną, ir kitą galima 
atlikti be vargo naudojant įprastus įrankius ir neatjungiant vamzdyno. Prie darbo 
rato, tarpiklio, dėvėjimosi plokštės ir sklendės galima prieiti per lengvai atsidarančio 
apžiūros dangtelio angą ir juos patikrinti arba aptarnauti.*

Visus Super T Series siurblius galima naudoti su standartiniu NEMA varikliu, o tai 
reiškia, kad jums nereikės užsakinėti specialių variklių. 

G-R Hard Iron
G-R Hard Iron yra siūlomas, kaip papildoma galimybė mūsų populiariems 
Super T Series siurbliams. Tai produktas, kuris ypatingai tinka ten, kur sistemos 
smarkiai nusidėvi dėl abrazyvinės terpės. Daugybę metų Gorman-Rupp skelbė 
apie G-R Hard Iron privalumus. Ši patvari medžiaga užtikrina ypatingai geras 
eksploatacines savybes prailgindama siurblio tarnavimo trukmę iki šešių kartų 
lyginant su standartiniais ketaus arba kaliojo ketaus komponentais. G-R Hard 
Iron pasižymi daugiau kaip 400 Bhn (Brinnell) kietumu ir užtikrina geriausią 
atsparumą dilimui beveik visose siurbimo situacijose.

*250 mm modeliuose nebūna. 

Sol ids  Management  System

Susidoroja su įvairiais nešmenimis 
ir kietosiomis dalelėmis
Siurbliai, pumpuojantys skysčius su nešmenimis, 
turi susidoroti su naujais iššūkiais, kadangi nuotekų 
sistemose vis dažniau pasitaiko įvairių plaušingų 
nešmenų, pvz., vienkartiniai rakšluosčiai ir  servetėlės. 
Ten, kur gausu šių ir kitų sistemas užkemšančių kietųjų 
medžiagų (pvz., plunksnos paukštieną apdorojančiose 
įmonėse) patartina naudoti Gorman-Rupp Eradicator® 
nešmenų kontrolės sistemą. Šią sistemą galima 
pritaikyti visiems Super T Series® siurbliams.

Konstrukciniai elementai 
Eradicator sistema turi savaime 
išsivalančią dėvėjimosi plokštę su daug 
įpjovų ir griovelių, taip pat kietąsias 
medžiagas traiškantį krumplį (šiuo 
metu yra laukiama šio krumplio 
patento patvirtinimo), kuris padeda 
susmulkinti plaušingas medžiagas 
ir perleisti jas per siurblį nedarant 
jokios įtakos sistemos darbui ir jo 
nepertraukiant. Apžiūros dangtelis yra 
ypatingos konstrukcijos, kuri leidžia jį lengvai 
nuimti ir apžiūrėti darbo ratą. Dėl siurblio inovatyvios 
konstrukcijos žymiai sumažėja sistemos užsikimšimo 
tikimybė ir sutrumpėja brangus prastovos laikas.

Sistemos privalumai
Galima lengviau prieiti prie darbo 
rato, ilgesnis veikimo laikas, 
sistema veikia efektyviau 
ir mažesnės priežiūros 
sąnaudos - tai pagrindiniai 
Eradicator sistemos 
privalumai. Norint 
prieiti prie darbo 
rato, nebereikia nuimti 
viso galinio dangčio agregato, o į Eradicator 
komplektaciją įeinantiems siurbliams nereikia brangių 
smulkinanių geležčių, kurias reikia keisti įprastiniams 
smulkinantiems siurbliams. Galima rinktis ketaus 
konfigūracijos arba G-R Hard Iron konfigūracijos 
sistemą. Ją galima gamykloje sumontuoti naujuose 
siurbliuose arba įsigyti, kaip modifikuojamą rinkinį, 
kurį galima sukeisti su šiuo metu eksploatuojamais 
Super T Series siurbliais.

Eradicator®  sistema 
yra galima visų dydžių 
Gorman-Rupp Super T 
Series® siurbliams.



01 | Užpildymo anga

02 | Pasiurbimo atbulinis vožtuvas

03 | „O“ formos tarpiklis

04 | Keičiama dėvėjimosi plokštė

05 | Subalansuotas darbo ratas 

06 | Itin didelė tarpiklių alyvos  
  kamera

07 | Tarpiklio alyvos patikrinimo  
  langelis

08 | Velenas

09 | Guolio alyvos patikrinimo  
  langelis

10 | Varžtai dėvėjimos plokštės  
  ardymui 

11 | Opcija- korpuso šildytuvas

12 | Dviejų paviršių tarpikliai

13 | Guolių apsaugos kamera

14 | Kasetinis mechaninis  
  sandariklis

15 | Lengvai nuimamos galinio  
  dangčio agregato veržlės

16 | Nuimamas galinio dangčio  
  agregatas

17 | Patogi ardymo rankena

18 | Viršslėgio vožtuvas

19 | Varžtas dėvėjimosi plokštės  
  nuėmimui

20 | Reguliavimo varžtai be  
  poveržlių

Eradicator® kietųjų medžiagų 
valdymo sistema
21 | Lengvas apžiūros dangtelis
   Dėl patentuotos konstrukcijos galima  
  nesunkiai prieiti prie darbo rato ir  
  atlikti einamąją priežiūrą bei pašalinti  
  sistemą užkimšusius objektus.

22 | Savaime nusivalanti  
  dėvėjimosi plokštė
  Su grioveliais, įpjovomis ir kietąsias  
  medžiagas traiškančiu krumpliu, kad  
  susmulkintų plaušingas medžiagas  
  ir taip papildomai sumažintų sistemos  
  užsikimšimo tikimybę. 

Specifikacijos 
Siurblio išmetimo angos dydis: 
75 mm, 100 mm,160 mm, 200 mm ir
250 mm
Maksimalus našumas: 214.5 l/s
Maksimalus kietųjų medžiagų dydis: 
76,2 mm
Maksimalus kėlimo aukštis: 53,3 m
Konstrukcijos medžiagos: Ketus, 
316 Nerūdijantis plienas, CD4MCu, 
G-R Hard Iron, G-R Hard Iron su 
Hard Iron korpusu

Visiems Super T 
Series® siurbliams yra 
standartiškai taikoma 
penkerių metų garantija.

SUPER T SERIES
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EKONOMIŠKAS EKSPLOATAVIMAS 
IR LENGVAS APTARNAVIMAS

Darbo ratas pritaikytas darbui su 
nešmenimis  
Priklausomai nuo siurblio 
modelio, dviašmenis, kalaus 
ketaus, pusiau atviras  darbo 
ratas praleidžia iki 76,2 mm 
diametro nešmenis. Ant 
darbo rato esančios specialios konstrukcijos mentys 
sumažina nešmenų kaupimąsi už darbo rato ir taip 
pat sumažina slėgį, kuris veikia tarpiklį ir guolius. 
Daugiamenčiai darbo ratai galimi „B“ tipo modeliuose, 
kai  reikalingas didesnis kėlimo aukštis, bet yra mažiau 
nešmenų. Pasirenkamos medžiagos: G-R Hard Iron, 
316 Nerūdijantis plienas, CD4MCu ir High Crome.

Dviguba guolių apsauga 
Atvira erdvė tarp dviejų 
sandariklių užtikrina 
papildomą siurblio 
guolių apsaugą. Ši 
unikali konstrukcija taip 
pat leidžia paprastai ir 
patogiai stebėti guolių 
ertmę iš išorės. 

Gorman-Rupp kasetinis sandariklis 
Išskirtinis dvigubo paslankumo, 
savireguliuojantis, alyva sutepamas 
mechaninis kasetinis sandariklis su 
stacionariu ir besisukančiu silikono 
karbido arba volframo titano 
karbido paviršiumi yra specialiai 
sukurtas sistemoms, kurios yra labai  abrazyvios ir/
arba turi daug nešmenų. Dėl papildomos sandariklio 
konfigūracijos klauskite tiekėjo.

Išimamas besisukantis agregatas
Visas besisukantis agregatas 
(darbo ratas su velenu ir 
guoliais bei stacionariu 
korpusu) gali būti nuimamas 
neardant siurblio korpuso 
arba vamzdyno. Besisukantį 
agregatą išimti padeda stūmimo 
varžtai. Taip užtikrinamas greitas ir lengvas atsarginio 
besisukančio agregato sumontavimas, ir yra išvengiama 
ilgos prastovos.

Gorman-Rupp patentuota išorinė be jokių 
poveržlių, reguliuojama konstrukcija 
dvigubai pailgina darbo rato ir dėvėjimosi 
plokštės tarnavimo laiką.
Išorinis jokių poveržlių neturintis dangčio agregatas leidžia 
lengvai sureguliuoti tarpą tarp darbo rato ir dėvėjimosi plokštės. 
Šio proceso dėka nereikia iš naujo reguliuoti diržų, movų arba 
kitų varomųjų komponentų. Naudojant unikalų sandariklį ir 
reguliavimo varžtą galima papildomai sureguliuoti atstumą tarp 
dėvėjimosi plokštės ir darbo rato. 

Po sureguliavimo sandariklis užsifiksuoja vietoje ir palaiko 
nustatytą tarpą, net jei dangčio agregatas būtų nuimtas. Dėl 
šios konstrukcinės ypatybės dvigubai pailgėja darbo rato 
ir dėvėjimosi plokštės tarnavimo laikas, ir yra palaikomas 
maksimalus veikimo efektyvumas.

Lengvai nuimamas dangčio agregatas 
Nuimamas dangčio agregatas su patogia  rankena ir stūmiklio 
varžtais leidžia greitai ir lengvai prieiti prie siurblio vidaus (nebūna 
250 mm modeliuose). 



Gorman-Rupp Super T 
Series® siurbliai būna 
penkių dydžių ir yra 
sukami įvairiais būdais. 
Kai trūksta erdvės, 
gali būti naudojamas 
tiesioginis sujungimas, 
taip išsprendžiant vietos 
trūkumo problemas. 
V formos diržo 
konfigūracijos užtikrina 
lankstumą pasirenkant 
greitį ir paprastai sukuria 
maksimalų veikimo 
greitį reikiamam kėlimo 
aukščiui ir našumui, 
neperkraunant darbo 
rato. Super T Series 
siurbliai taip pat galimi 
su dyzeliniais arba 
gamtinių dujų varikliais, 
arba kaip standartinės 
siurblinės dalis.

GORMAN-RUPP SUPER T SERIES®

Tinkamas siurblys jūsų darbui

Pagrindinis siurblys 

Sistemos veikimo variantai 

Papildomi priedai

Siurblio našumo duomenys

Super T Series®

Dydis: 75 mm
Parodytas su flanšais

Super T Series®

Dydis: 100 mm
Parodytas su flanšais

Super T Series®

Dydis: 150 mm
Parodytas su flanšais

Super T Series®

Dydis: 200 mm
Parodytas su flanšais

Super T Series®

Dydis: 250 mm

Super T Series®

Sujungtas tiesiogiai 
Super T Series®

Varomas V formos 
diržu

Super T Series®

Varomas varikliu
Parodytas su priekaba

Super T Series®

ReliaSource®
standartinė 
siurblinė

Super T Series®

ReliaPrime® tyliai 
veikianti siurblių 
sistema

•	 Eradicator® 
nešmenų 
kontrolės sistema 

•	 Korpuso 
šildytuvas 

•	 Automatinis oro 
išleidimo vožtuvas 

•	 Išleidimo atbulinis 
vožtuvas 

•	 Siurblio apsauga 
nuo perkaitimo 

•	 G-R Hard Iron 
korpusai (75, 
100 ir 150 mm 
modeliai)

•	 High Chrome 
rotoriai (+600 Bhn, 
riboti siurblių 
dydžiai)

•	 Slėgio matuokliai 
ant pasiurbimo ir 
išmetimo angų

•	 Pilnai keičiamas 
besisukantis 
agregatas

•	 Siurblio atsarginių 
dalių rinkinys 

•	 Siurblio lengvo 
išleidimo rinkinys 

•	 Ištisinės mentės 
darbo ratas (tik 
250 mm  modelis) 

•	 Pasirenkami 
elastomerai ir 
siurbimo sklendės 
medžiagos (EPDM, 
neoprenas, 
AFLAS-TFE, 
Viton®*) 

•	 Tarpiklio parinktys: 
vandens nuleidimo 
rinkiniai, metaliniai 
sifonai, dvigubi ir 
atsparūs agresyviai 
chemijai tarpikliai 
ir John Crane 9 
tipo mechaniniai 
tarpikliai (riboti 
siurblio dydžiai)
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Curves are based on a specific gravity of 1.0. Consult factory for other performance conditions.
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A versija B Versija – Esant mažiau nešmenų

* Viton® yra registruotas DuPont Performance Elastomers prekinis ženklas. Visos teisės saugomos. 

PASTABA: Pasikonsultuokite su gamykla dėl kitų našumo sąlygų.


