
Handleiding 

Waterpomp 28.000L 
 

 

 

Lees deze handleiding voor je eigen veiligheid 

voordat je de waterpomp in gebruik neemt. 

 

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. 

 



 
2 

Versie 1.3 (03-2018) 

Inhoudsopgave 

 

Algemene veiligheidsregels Pagina 3 

Onderdelen Pagina 5 

Werking Pagina 8 

Onderhoud Pagina 15 

Accessoires en specificaties Pagina 22 
 

  



 
3 

Versie 1.3 (03-2018) 

Algemene veiligheidsregels 
 

Waarschuwing! Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Wanneer je deze 

handleiding niet gebruikt kan dat resulteren in ernstig letsel. 

 

Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik! 

 

Let op! Deze waterpompen zijn ontwikkeld om water te pompen dat niet geschikt is om te 

drinken. Het op een andere manier gebruik maken van deze waterpomp kan resulteren in 

schade aan uw waterpomp of gezondheid. De meeste ongelukken kunnen voorkomen worden 

door het volgen van deze handleiding. 

 

Verantwoordelijkheid 

 

1. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om veilig te werk te gaan met deze 

waterpomp om jezelf, omstanders en de omgeving te beschermen.  

2. Zorg dat je weet hoe u de waterpomp snel uit kunt zetten, mocht er zich een noodgeval 

voordoen.  

3. Wanneer je deze waterpomp uitleent, dien je de handleiding mee te geven.  

4. Laat kinderen niet met de waterpomp werken. Kinderen vanaf 16 jaar mogen onder 

begeleiding werken met de waterpomp. 

 

De waterpomp gebruiken 

 

1. Pomp alleen water dat niet bedoeld is om te drinken.  

2. Het pompen van brandstof, benzine en andere licht ontvlambare vloeistoffen kan 

brand of explosies veroorzaken. 

3. Het pompen van zeewater, zuren, chemicaliën en andere vloeistoffen die corrosie 

veroorzaken kunnen de pomp beschadigen. 

 

Bijvullen met brandstof 

 

1. Brandstof is licht ontvlambaar, de dampen ervan kunnen explosies veroorzaken. 

2. Vul de waterpomp bij buiten de deur. 

3. Vul de waterpomp tot de zeef, en niet daarboven.  

4. Rook niet in de buurt van brandstof. Houd het uit de buurt van open vuur en vonken. 

5. Bewaar de brandstof altijd in een geschikt reservoir zoals een jerrycan.  

6. Zorg dat gemorste brandstof direct schoongemaakt wordt. 

 

Hete uitlaat 

 

1. De demper wordt erg heet als de waterpomp aanstaat. Hij blijft een tijdje lang heet 

nadat de motor is gestopt. Zorg dat je de demper niet aanraakt. 

2. Laat de motor afkoelen voordat je de waterpomp vervoert of opbergt. 

3. Om de kans op brand te verminderen dien je de waterpomp op 3 meter afstand te 

houden van gebouwen, muren en overige accommodaties. 

4. Plaats geen brandbare objecten in de buurt van de waterpomp. 
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Koolstofmonoxide 

 

1. Uitlaatgassen bevat giftige koolstofmonoxide. Zorg dat je deze gassen niet inademt. 

Laat de motor nooit lopen in een afgesloten ruimte. 
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Onderdelen 
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Brandstofkraan 

1. De brandstofkraan is de afsluiting tussen de brandstoftank en de carburateur. 

2. De brandstofkraan moet open staan om de motor te laten lopen. 

3. Doe de brandstofkraan weer dicht als de motor uitstaat. Doe dit om lekkage te 

voorkomen. 

 
 

 

Ontstekingsschakelaar 

 
1. De ontstekingsschakelaar reguleert de ontsteking. 

2. De ontstekingsschakelaar dient aan te staan om de motor te laten lopen. 

3. De ontstekingsschakelaar uitzetten zorgt ervoor dat de motor stopt. 
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Choke 

 
1. De choke opent en sluit de smoorklep in de carburateur. 

2. Eenmaal gesloten kun je de motor starten terwijl deze koud is. 

3. Wanneer je de choke opent zal de mengsmering zijn weg vinden om na de start te 

kunnen werken. Je kunt zo ook een warme motor starten. 

 

Gashendel 

 

1. De gashendel bepaalt het toerental. 

2. Wanneer je de gashendel naar links beweegt zal de motor rustiger gaan draaien. 

Wanneer je de gashendel naar rechts beweegt zal de motor harder gaan werken. 

3. Het aantal toeren per minuut verminderen zal invloed hebben op het vermogen van 

de pomp. 

 
Trekstarter 

 
1. Door aan de trekstarter te trekken zal de motor aanslaan. 
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Werking 

 
Oliepeil 

 

1. Zodra het oliepeil te laag is zal de motor niet starten of uitvallen. Zet de waterpomp 

op een vlakke ondergrond en controleer het oliepeil, steeds voordat je de pomp wilt 

gebruiken. Vul de tank tot streep met 10W30 4-takt olie. 

 

Let op! De motor laten lopen met een te laag oliepeil kan schade aan de motor aanbrengen. 

 

Let op! U kunt deze waterpomp niet gebruiken voor een sproei installatie. 

 

Brandstofpeil 

 

1. Verwijder de draaidop van de brandstoftank en controleer het brandstofpeil. 

 

Waarschuwing! Brandstof is licht ontvlambaar en kan explosies in gang zetten. Je kan 

brandwonden oplopen en ernstig gewond raken bij het onjuist gebruiken van brandstof. Stop 

de motor en houd open vuur, vlammen en vonken uit de buurt. Gebruik brandstof alleen 

buiten de deur. Maak gemorste brandstof direct schoon. 

 

 
 

1. Vul de motor bij in de buitenlucht. Als de motor nog maar net uit staat, laat deze dan 

afkoelen. 

2. Vul de brandstoftank niet volledig. Vul deze ongeveer tot 25 cm onder de draaidop. 

Draai de dop weer dicht nadat je klaar bent met bijvullen (inhoud: 3.6 L). 

3. Vul de tank nooit bij in een ruimte waar de brandstofdampen in aanraking kunnen 

komen met vuur. Houd brandstof uit de buurt van kaarsen, barbecues, elektrische 

apparaten etc.  

4. Gemorste brandstof is niet alleen brandgevaarlijk, maar ook schadelijk voor de 

omgeving en het milieu. Maak dit direct schoon. 

 

Let op! Brandstof kan schade aanrichten aan verf en plastic. Let daarom goed op dat je geen 

brandstof morst. 
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Motorolie verversen 

1. Verwijder de gebruikte olie terwijl de motor nog warm is. Warme olie is nog erg 

vloeibaar en is daarom makkelijker te verwijderen. 

2. Giet de gebruikte olie volledig af en plaats de plug weer terug. Zorg dat de gebruikte 

olie in een gekeurd reservoir terecht komt zoals een jerrycan. Breng het naar een 

recyclepunt. Deponeer het niet bij het afval, op de grond of in een afvoer. 

3. Met de motor in een horizontale positie, vul de buitenrand van de vulopening met 

aanbevolen olie (inhoud: 0.6 L). 

 

Let op! De motor laten lopen met een te laag oliepeil kan schade aanrichten. 

 

4. Draai de olievuldop stevig dicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorolie is een zeer belangrijke factor die het vermogen beïnvloed. Gebruik 10W30 4-takt 

olie bij deze waterpomp.  

 

De aanzuigslang monteren 

 

1. Gebruik een aanzuigslang die geschikt is voor deze waterpomp. Deze kan een 

maximale druk van 4 bar aan. 

2. Gebruik geen slang die kleiner is dan de slangaansluiting. 

3. De slang zal niet langer moeten zijn dan nodig. Hoe korter de slang en hoe dichter de 

pomp bij het water zal staan, des te beter de prestaties. 

4. Zorg dat de slang is vastgeklemd met de klemring, om het ontsnappen van lucht te 

voorkomen. Controleer of de klemring in goede conditie verkeerd. 

5. Bevestig de aanzuigkorf aan de andere kant van de aanzuigslang, en maak deze vast 

met een klemring. De aanzuigkorf zorgt ervoor dat de pomp niet verstopt of 

beschadigd raakt door vuil. 

6. Zorg dat u de slangaansluiting goed bevestigd aan de pomp. 
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De afvoerslang monteren 

 

1. Gebruik een afvoerslang die geschikt is voor deze waterpomp. Deze kan een maximale 

druk van 4 bar aan. 

2. Gebruik een slang die op de slangaansluiting past. 

3. Bevestig de afvoerslang strak aan de pomp om te voorkomen dat deze door de druk 

losschiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De waterpomp vullen 

 

1. Voordat je de motor start dien je de dop los te draaien van het pomphuis.  

2. Vul de pomp met water. 

3. Plaats de dop terug en draai deze goed aan. 

4. Vul hierna de aanzuigslang volledig met water.  
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Let op! De pomp aanzetten terwijl deze droog staat zal schade aanbrengen. Heb je de pomp 

toch aangezet? Stop de motor dan zo snel mogelijk en laat deze afkoelen voordat je de pomp 

vult. 

 

De motor starten 

 

1. Vul de pomp. 

2. Schuif de brandstofkraan open. 

 
3. Om een koude motor te starten zet je de choke dicht/aan. 

4. Om een warme motor te herstarten schuif je de choke open/uit. 

 
5. Schuif de gashendel van “langzaam” naar “snel”. 

 

6. Draai de ontstekingsknop naar de “on” positie. 
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7. Trek zachtjes aan de trekstarter tot je weerstand voelt. Trek dan met een flinke ruk 

door. Zorg dat je niet te ver doortrekt.  Hierdoor zal de trekstarter hard terugschieten 

richting de motor. 

 

8. Schuif de choke nu geleidelijk open/uit. 
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Het vermogen regelen 

1. Nadat u de motor heeft gestart dien je de gashendel naar “snel” te schuiven om de 

pomp zelf aanzuigend te maken. 

2. Het pompvermogen wordt bepaald door de gashendel. 

3. Door de gashendel naar “snel” te verschuiven zal de pomp meer vermogen leveren. 

Door de hendel naar “langzaam” te verschuiven zal het vermogen afnemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De pomp positioneren 

 

1. Voor het beste resultaat plaats je de pomp zo dicht mogelijk bij het water. Gebruik een 

slang die niet langer is dan nodig. Zo krijg je het beste resultaat en heeft de pomp het 

minste tijd nodig om zelf aanzuigend te worden. 

2. Als de pomphoogte hoger wordt, zal dat een negatief effect hebben op het vermogen. 

De lengte van de slang, het type slang en de aanzuighoogte hebben allemaal invloed 

op de prestaties van de waterpomp. 

3. De afvoer capaciteit is altijd groter dan de aanzuig capaciteit. Daarom is het voor de 

aanzuighoogte belangrijk om bij de totale aanzuighoogte het kortst te zijn. 

4. De pomp zo dicht mogelijk bij het water zetten is ook belangrijk voor de zelf 

aanzuigingstijd. Dit is de tijd die de pomp nodig heeft om zelf aanzuigend te worden. 

 

De motor uitschakelen 

 

Om de motor uit te schakelen tijdens een noodgeval draai je de ontstekingsknop uit. Bij 

normale omstandigheden dien je onderstaande stappen te volgen: 

 

1. Schuif de gashendel naar de “langzaam” positie. 
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1. Draai de ontstekingsknop uit. 

 

2. Schuif de brandstofkraan dicht. 

 

3. Na gebruik, verwijder de plug en het pomphuis. Verwijder de draaidop en spoel het 

pomphuis met schoon water. Plaats de draaidop en plug weer terug. 
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Onderhoud 

 
Goed onderhoud is essentieel voor een veilige, probleemloze en soepele werking van de 

waterpomp. 

 

Waarschuwing! Het onjuist onderhouden van deze waterpomp kan resulteren in haperingen 

en/of een slechte werking, dit kan negatieve gevolgen hebben voor jezelf, de omgeving en 

omstanders. 

 
1. Om je te helpen bij het onderhouden van de waterpomp vindt je op de volgende 

pagina een onderhoudsschema. Deze procedures zou je uit moeten kunnen voeren 

met simpel handgereedschap. Lastigere klussen dien je uit te laten voeren door een 

gespecialiseerde monteur. 

2. Dit onderhoudsschema is gemaakt op basis van normaal gebruik bij normale 

omstandigheden. Als je de pomp bij afwijkende omstandigheden gebruikt zoals 

extreme hitte, in zeer stoffige ruimtes of hele vochtige omgevingen dien je om advies 

te vragen bij een specialist. 

3. Om de beste kwaliteit te garanderen dien je enkel originele onderdelen te gebruiken.  
 

Onderhoudsveiligheid 

 

Let op! Veel van de belangrijke veiligheidsrisico’s worden hieronder genoemd. Echter kunnen 

we niet elk risico uitsluiten. Alleen jij weet zelf het beste wat je wel en niet veilig uit kunt 

voeren.  

 

Waarschuwing! Het niet volgen of begrijpen van deze instructies kunnen grote gevolgen 

hebben. Je machine kan ernstig beschadigd raken, maar ook je gezondheid kan gevaar lopen. 

Volg altijd de stappen die beschreven staan in deze handleiding. Laat het onderhoud uitvoeren 

door een specialist als u de handleiding niet begrijpt. 

 

Voorzorgsmaatregelen 

 

1. Zorg dat de motor uit staat wanneer je onderhoud wilt plegen. Dit zal de volgende 

mogelijke risico’s tackelen: 

- Giftige koolstofmonoxide kan niet uit de uitlaat vrijkomen. Zorg voor voldoende 

ventilatie. 

- Laat de motor afkoelen, zo kun je geen brandwonden oplopen. 

- Je kunt je niet bezeren aan bewegende onderdelen. 

2. Lees de handleiding en zorg dat je voldoende kennis en het juiste gereedschap in huis 

hebt. 

3. Om het risico op brand en explosies te verkleinen dien je extra voorzichtig te zijn met 

brandstof. Houd sigaretten, vlammen en vonken uit de buurt van brandstof 

gerelateerde onderdelen. 
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Onderhoudsschema 

 

(1) Dient vaker gedaan te worden wanneer je in stoffige ruimtes werkt. 

(2) Dient gedaan te worden door een professionele monteur. 
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Luchtfilter schoonmaken 

 

Een vieze luchtfilter zorgt ervoor dat de motor niet optimaal presteert. Als je in stoffige 

omgevingen werkt dien je de luchtfilter vaker schoon te maken dan beschreven staat in deze 

handleiding. 

 

1. Maak de luchtfilter schoon in warm water met sop. Laat de filter goed drogen. 

2. Maak de behuizing van de luchtfilter schoon. Zorg dat er geen vuil in de buurt van de 

carburateur kan komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bougie 

 
Om onderhoud te kunnen plegen aan de bougie heb je een bougiesleutel nodig. Deze is bij 

bijna elke bouwmarkt verkrijgbaar.  

Wij raden je aan om deze bougie te gebruiken indien de oude moet worden vervangen: F6RTC, 

F6TC 

 

Let op! Een incorrecte bougie kan schade aan de motor verrichten. 

 

1. Verwijder de bougiedop, en verwijder het vuil eromheen. 

2. Verwijder de bougie met een 13/16-inch bougiesleutel. 

3. Inspecteer de bougie. Vervang deze als de elektrodes versleten zijn, of als deze 

beschadigd is. Meet de afstand tussen de elektroden. De afstand van de elektrodes 

dient 0.7 – 0.8 mm te zijn. Corrigeer dit indien nodig. 

4. Plaats de bougie en de dop weer terug. 
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Voorbereiding opslag 

 
De waterpomp op een geschikte plek opslaan is essentieel voor het behoud van je pomp. 

Onderstaande stappen zullen je helpen om corrosie en roest op je machine tegen te gaan. 

Hierdoor zal het makkelijker zijn om de motor te starten en zal de pomp soepel blijven werken. 

 

Schoonmaken 

 

1. Was de motor en de pomp. Doe dit met de hand en let op dat er geen water in de 

demper of luchtfilter komt. Houd water uit de buurt van de knoppen en andere 

plekken waar het lastig is om het af te drogen. Water bevordert de vorming van roest. 

2. Het gebruiken van een tuinslang of hogedrukreiniger zal ervoor zorgen dat water 

terecht komt in de demper en luchtfilter, hierdoor kan schade ontstaan. 

3. Water dat in contact komt met een hete motor kan schade veroorzaken. Laat de motor 

altijd minstens een half uur afkoelen voordat je hem schoonmaakt. 

4. Droog de waterpomp volledig af. 

 
Let op! De motor laten lopen zonder water erin zal schade aanbrengen. Vul het pomphuis 

altijd met water voordat je de motor start. 

 

5. Stop de motor en laat deze afkoelen. 

6. Verwijder de plug en spoel de pomp met schoon water. Laat het water uit het 

pomphuis lopen en plaats de plug weer terug. 
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Verwijder brandstof uit de carburateur 

 

1. Plaats een jerrycan onder de carburateur. Gebruik een trechter om het morsen tegen 

te gaan.  

2. Verwijder de aftapschroef en filterbeker. Schuif de brandstofkraan open. 

 
 

3. Nadat je de carburateur leeg hebt laten lopen dien je de aftapschroef weer terug te 

plaatsen. 

4. Als je de waterpomp opbergt met brandstof in de brandstoftank en carburateur dan 

dien je deze op te bergen op een goed geventileerde locatie, uit de buurt van 

apparaten die werken met vuur. Denk aan een fornuis, waterkoker of wasdroger. 

5. Leg de waterpomp weg op een plek waar het niet vochtig is. Vocht bevordert de 

vorming van roest en corrosie. Verwijder alle brandstof bij langdurige stilstand. 

6. Sluit de brandstofkraan om lekkage te voorkomen. 

7. Als de motor en het uitlaatsysteem gekoeld zijn, bedek de waterpomp dan met een 

kleed om stof tegen te gaan. Gebruik geen plastic zak. Er kan condens ontstaan wat 

dan weer zorgt voor roest en corrosie. 

 

De waterpomp weer gebruiken 

 

1. Controleer de pomp zoals beschreven in deze handleiding. 

2. Als je alle brandstof uit de pomp hebt verwijderd dien je de waterpomp weer bij te 

vullen. Gebruik alleen verse benzine.  

3. Als de cilinder onder de olie zit zal de motor even gaan roken bij het starten. Dit is 

normaal. 

 

Transport 

 

1. Als de motor aan is geweest, laat deze dan afkoelen voor ten minste 15 minuten 

voordat je de waterpomp inlaadt voor transport. Een hete motor kan brandwonden 

veroorzaken of materialen in vuur en vlam zetten. 

2. Zet de waterpomp op een vlakke ondergrond om lekkage te voorkomen. Schuif de 

brandstofkraan dicht. 
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Problemen oplossen 

 

Motor wil niet starten Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing 

Controleer de stand van alle 

knoppen. 

Brandstofkraan is dicht. Zet deze open. 

Choke staat open. Zet deze aan/dicht. 

Ontstekingsschakelaar staat 

uit. 

Zet deze aan. 

Controleer het 

brandstofpeil. 

Geen brandstof meer. Vul de tank bij. 

De tank is gevuld met oude 

brandstof. 

Maak de tank en 

carburateur leeg en vul de 

tank bij met verse 

brandstof. 

Inspecteer de bougie. Bougie zit onder de 

brandstof (overgelopen 

motor). 

Maak de bougie schoon, zet 

de gashendel op “snel”. 

Bougie is vies. Maak de bougie schoon. 

De afstand tussen de 

elektrodes klopt niet. 

Pas de afstand tussen de 

elektrodes aan (0.7 – 0.8 

mm). 

Laat de motor repareren 

door een professionele 

monteur. 

Brandstoffilter verstopt, 

carburateur defect, geen 

ontsteking, kleppen zitten 

vast etc... 

Laat dit repareren door een 

professionele monteur. 

 
Motor verliest vermogen Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing 

Controleer de luchtfilter. Luchtfilter verstopt. Reinig of vervang deze. 

Controleer de brandstof. Slechte brandstof, de 

benzine is verouderd. 

Maak de tank en 

carburateur leeg en ververs 

de brandstof. 

Controleer de 

brandstoffilter. 

Brandstoffilter verstopt. Reinig of vervang deze. 

Overige problemen. Carburateur defect, kleppen 

zitten vast etc... 

Laat dit door een 

professionele monteur 

repareren. 
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Geen werking Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing 

Controleer het pomphuis. Pomp is niet zelf 

aanzuigend. 

Maak hem zelf aanzuigend 

door de instructies in deze 

handleiding te volgen. 

Controleer de aanzuigslang. Aanzuigslang beschadigd Vervang de aanzuigslang 

Aanzuigkorf niet volledig 

onderwater. 

Laat de aanzuigkorf aan het 

uiteinde van de 

aanzuigslang volledig 

onderwater zakken. 

Er ontsnapt lucht bij de 

connector. 

Vervang de sluitring(en) als 

deze beschadigd zijn of 

ontbreken, maak de 

connector en sluitringen 

stevig vast. 

Aanzuigkorf verstopt. Maak de aanzuigkorf 

schoon. 

Controleer de aanzuig en 

afvoerhoogte. 

Te veel of te weinig 

watertoevoer. 

Verplaats de pomp om dit 

probleem te verhelpen. 

Controleer de motor. Motor verliest vermogen. Maak de luchtfilter schoon. 
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Accessoires 

 
Waterpomp 28.000L 1 st. 

Slangkoppeling 2 st. 

Slangklem 3 st. 

Rubberen ring 2 st. 

Aanzuigkorf 1 st. 

Bougiesleutel 1 st. 

Handleiding 1 st. 

 

Specificaties 
 

Model WPGW20 

Doorstroming 28 m³ p/u 

Toerental 3600 toeren p/min. 

Aanzuighoogte 7 meter 

Doorvoerlengte 28 meter 

Zelf aanzuigend Ja 

Diameter aanzuig en afvoeraansluiting Ø 50 mm, 2” 

Max. aantal bar aanzuig en afvoerslang 4 bar 

Soort brandstof Euro 95 loodvrij en 10W30 4-takt olie 

Inhoud brandstoftank 3.6 L 

Inhoud olietank 0.6 L 

Afmeting 47x37x41 cm (LxBxH) 

Gewicht 21.6 kg 

Keurmerk CE 

Merk Kibani® 

 

 


