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Zakłady Sprzętu Mecha-
nicznego Ursus w Cheł-
mnie są producentem 

pomp wodnych wykonywanych 
w oparciu o oryginalną doku-
mentację konstrukcyjną marki 
Ursus. Pompa wody jest jednym 
z istotnych elementów układu 
chłodzenia silnika, zapewniają-
cym wymaganą intensywność 
przepływu środka chłodzącego 
w tym układzie. I choć dla więk-
szości użytkowników ciągników 
rolniczych pompa układu chło-
dzenia silnika nie wymaga dużej 
pracochłonności przy jej monta-
żu czy demontażu, a nabywcy 
nie zwracają uwagi na produ-
centa oraz gwarancję, która 
zapewnić powinna właściwą 
pracę silnika, należy mieć świa-

domość zagrożeń, jakie niesie 
niesprawna pompa w układzie 
chłodzenia silnika. 

	Wysoka	jakość	produkcji

Oferta handlowa producenta 
części zamiennych z Chełmna 
obejmuje m. in. pompy do ukła-
dów chłodzenia silników wysoko-
prężnych, popularnie nazywanych 
przez rolników pompami wody. 
Dla tych wyrobów firma z Cheł-
mna posiada wyłączne prawo do 
stosowania znaku towarowego 
marki Ursus i jest zatwierdzonym 
dostawcą tych wyrobów, trafiają-
cych na pierwszy montaż. Syste-
matycznie prowadzone badania 
jakościowe oferowanych wyro-
bów znacznie zwiększają ich ja-
kość. Pompy produkowane przez 
ZSM Ursus nie wymagają obsługi 
eksploatacyjnej, gdyż stosowa-
ne łożyska są obustronnie kryte 
z zapasem smaru wystarczają-
cym na cały okres eksploatacji. 
Z kolei zastosowanie najnowszej 
generacji uszczelek zespolonych 
z pierścieniami ceramicznymi za-
pewnia szczelność pomp. 

Części do pomp wody są 
obrabiane na obrabiarkach 
specjalnych i zadaniowych, 
przystosowanych do wykona-
nia określonych detalooperacji. 

Zapewnia to optymalne warunki 
technologiczne, gwarantując po-
wtarzalność wymiarową detali.

	Zgodnie	z	dokumentacją	
konstrukcyjną

Sposób działania pompy wody 
w ciągnikach Ursus jest bardzo 
prosty. Woda z chłodnicy dopro-
wadzona jest do środkowej czę-
ści wirnika pompy. Woda, wpły-
wając na łopatki wirnika, zostaje 
podczas ruchu obrotowego za-
garnięta przez nie i odrzucona 
pod działaniem siły odśrodkowej 
na zewnętrzną ścianę korpusu, 
skąd przepływa do płaszcza 
wodnego cylindrów. 

Aby pompa wody mogła peł-
nić właściwie swoją funkcję oraz 
pracować bezawaryjnie jak 
najdłużej, jej elementy składowe 
oraz montaż muszą zostać wy-
konane zgodnie z dokumentacją 

konstrukcyjną, przy zachowaniu 
odpowiedniej staranności. Nale-
ży przy tym zwrócić uwagę na: 
stan powierzchni korpusu pompy 
współpracującego bezpośrednio 
z wirnikiem oraz wielkość szcze-
liny pomiędzy nimi, połączenie 
uszczelki pompy z korpusem 
i wałkiem, wirnika z wałkiem 
oraz koła pasowego z wałkiem 
pompy. Równie istotne są przy 
tym: odbiór jakościowy materia-
łów używanych do wykonania 
elementów składowych pompy 
(odlewów, łożysk i uszczelek), 
próba szczelności w trakcie mon-
tażu i po zmontowaniu pompy, 
a także próba trwałości eksplo-
atacyjnej i wydajności (określe-
nie wydatku pompy). W ZSM 
Ursus, jak informują przedsta-
wiciele firmy, przedstawione wy-
magania są spełnione.           
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