EstrichBoy

Legenda wśród pomp do betonu

made in
Germany

Oryginalna od ponad 45 lat
Wyjątkowa wytrzymałość dzięki trwałej
pokrywie z izolacją akustyczną
EstrichBoy firmy Putzmeister – niemal 50
lat ciągłego rozwoju i niezrównane
możliwości konfiguracji.

Ergonomiczna obsługa dzięki regulacji
zgarniacza, umożliwiającej dopasowanie
do wzrostu operatora

Zalety dla profesjonalnego
użytkownika:
■■

Trwałość i niezawodność

■■

Szerokie możliwości zastosowania

■■

■■

 ysoki przepływ, większa
W
wydajność
 ptymalny dostęp do urządzenia
O
oraz prześwit

■■

Prostota obsługi

■■

Najwyższej jakości serwis

■■

Dodatkowa moc*:

Przejrzysty panel sterowania i nowy
uchwyt pokrywy zwiększają ergonomię
pracy

BluePower
BluePower

■■

■■

 bałość o środowisko dzięki zaD
stosowaniu filtra cząsteczkowego
Niskie zużycie paliwa*:

Modele przeznaczone do
wylewek konwencjonalnych:
EstrichBoy DC 450
EstrichBoy EC 450
EstrichBoy DC 550

Większy mieszalnik z odpornym na
zużycie mieszadłem

Wygoda użytkowania dzięki
sprzęgłu samochodowemu z
regulacją wysokości oraz
nowemu kołu podporowemu

Model przeznaczony do
wylewek pływających:

Optymalizujące przepływ sterowanie
powietrzem transportującym i nowa
armatura powietrza

EstrichBoy FHS 200
Przykładowa ilustracja przedstawia model EstrichBoy DC 450 BS

* D ostępne opcjonalnie
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Napinacz pasa – doskonałe przenoszenie siły, zmniejszone zużycie

Mocny napęd – dostępna wersja z
wydajnym i oszczędnym silnikiem
wysokoprężnym (DC) lub z przyjaznym dla
środowiska silnikiem elektrycznym (EC)

Przemyślana konstrukcja, umożliwiająca
łatwą konserwację i serwisowanie,
np. dzięki zintegrowanemu smarowaniu
centralnemu

Wzmocniony zderzak ze zintegrowaną
osłoną przeciwrozpryskową

Trwałe i proste w obsłudze zamknięcie
pokrywy
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Zadecyduj, który z EstrichBoy
jest dla Ciebie najodpowiedniejszy
Do wylewek wilgotnych
■■
■■

 ylewka na bazie siarczanu
W
wapnia (anhydrytowa)

■■

Wylewka magnezjowa
 osadzki wibracyjne (zależne
P
od konsystencji)

Zasięg tłoczenia*
Wydajność tłoczenia (teoretyczna)*
Sprężarka
Silnik napędzający
Podwozie
Masa

Wyjście kotła przednie
Dno wypukłe 1x
Pokrywa, ręczna
Centralne smarowanie
Sprzęgło samochodowe
Sprzęgło ciężarowe
Ustawienie czasu mieszania
Oznakowanie klienta
Zestaw pałąka ochronnego
Licznik mieszania
Schowek
(z zestawem pałąka ochronnego)
Uchwyt na lampę 24 V
Układ czyszczenia wysokociśnieniowego**
Ucho do podnoszenia
Oświetlenie robocze
Podwozie z dopuszczeniem do 100 km/h
Filtr cząsteczkowy
Dno wypukłe 2x
Pokrywa automatyczna
Wyjście kotła środkowe
Pokrywa lakierowana w specjalnym kolorze
BluePower

Przyjazny dla środowiska silnik elektryczny
jest cichy, nie powoduje emisji spalin i obniża
koszty eksploatacji o 30 % dzięki możliwości
„tankowania” z gniazdka elektrycznego.

Zasięg tłoczenia*
Wydajność tłoczenia (teoretyczna)*
Sprężarka
Silnik napędzający

szerokość > 120 m, wysokość > 60 m
3,8–5 m³/h
Atlas Copco Airtec 111; 67 l/s przy ciśnieniu tłoczenia 7
Silnik elektryczny 30 kW; 400 V, prąd trójfazowy 50 Hz
bezpiecznik min. 63 A; gniazdo CEE 63
Podwozie
Podwozie hamowane, 80 km/h do 100 km/h (opcjonalnie)
Masa
1600 kg; z podajnikiem: 1710 kg;
z podajnikiem i zgarniaczem: 1790 kg
Długość x szerokość x wysokość 4800 × 1580 × 1550 mm (BS: 4800 × 1580 × 2450 mm)
Wysokość napełniania
900 mm (B + BS 400 mm)

EstrichBoy DC 550, B, BS

Mocna maszyna –
model DC 550

Dzięki mocy silnika wynoszącej 46 kW
model ten oferuje maksymalną prędkość
przy tłoczeniu na znaczne odległości.

Zasięg tłoczenia*
Wydajność tłoczenia (teoretyczna)*
Sprężarka
Silnik napędzający
Podwozie
Masa

szerokość > 150 m, wysokość > 80 m
3,8–5 m³/h
Atlas Copco Airtec 111; 84 l/s przy ciśnieniu tłoczenia 7 bar
4-cylindry Deutz; 46,5 kW przy 2600 obr./min
Podwozie hamowane, 80 km/h do 100 km/h (opcjonalnie)
1640 kg; z podajnikiem: 1750 kg;
z podajnikiem i zgarniaczem: 1830 kg
Długość x szerokość x wysokość 4800 × 1580 × 1550 mm (BS: 4800 × 1580 × 2450 mm)
Wysokość napełniania
900 mm (B + BS 400 mm)

Opcjonalnie

Długość x szerokość x wysokość
Wysokość napełniania

szerokość > 120 m, wysokość > 60 m
3,8–5 m³/h
Atlas Copco Airtec 111; 73 l/s przy ciśnieniu tłoczenia 7 bar
3-cylindry Deutz; 31,5 kW przy 2300 obr./min
Podwozie hamowane, 80 km/h do 100 km/h (opcjonalnie)
1600 kg; z podajnikiem: 1710 kg;
z podajnikiem i zgarniaczem: 1790 kg
4800 × 1580 × 1550 mm (BS: 4800 × 1580 × 2450 mm)
900 mm (B + BS 400 mm)

Seria

Wyposażenie

małych placach budowy

EstrichBoy DC 450, B, BS

EstrichBoy EC 450, B, BS

Przyjazny dla środowiska –
model EC 450

Maksymalna wygoda: maszyna TL to idealne rozwiązanie do wylewek zespolonych i specjalnych,
powierzchni betonowych oraz posadzek przemysłowych. Eliminuje konieczność czasochłonnego
i obciążającego fizycznie wygładzania ręcznego. Talerz wygładzający i masa własna maszyny są
doskonale dopasowane, co pozwala osiągnąć znakomitą jakość posadzki przed dalszą obróbką.

Do użytku na dużych i

Wytrzymały silnik zapewnia stałą
prędkość obrotową, a przez to
równomierną pracę pompy.

■■

* dane są wartościami doświadczalnymi i zależą od materiału

Wysoce wszechstronny –
model DC 450

Wylewka cementowa

Maszyna wygładzająca TL – komfortowe wygładzanie i utwardzanie

Seria

Opcjonalnie

DC 450

Nie

EC 450

DC 550

BluePower

BluePower

Funkcja pozwalająca krótkotrwale zwiększyć
prędkość tłoczenia z 73 l/s do 78 l/s przez
podniesienie mocy, aktywowane przyciskiem. Wystarczy dotknąć przełącznika
BluePower, by osiągnąć więcej.

GreenTech
Funkcja FuelDown obniża zużycie paliwa,
zwłaszcza przy budowie na mniejszą
skalę. Obniża prędkość obrotową silnika z
2600 obr./min do 2300 obr./min. Pozwala
to dokładnie dopasować moc do potrzeb.

Filtr cząsteczkowy
Każdą z naszych maszyn można
wyposażyć w filtr cząsteczkowy, do prac
na obszarach ochrony środowiska.
Znacząco zmniejsza on emisję węgla, a
przez to obciążenie cząsteczkowe, co liczy
się zwłaszcza w przetargach publicznych.

** tylko dla maszyn z podajnikiem lub podajnikiem/zgarniaczem
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Pompa hydrauliczna do
wylewek pływających

EstrichBoy FHS 200 – do różnorodnych zastosowań
wylewek pływających
Materiał wypływa z betonowozu do pojemnika podającego. Tam zmieszany produkt jest podawany przez pompę ślimakową do węża zasilającego i dociera do
jego końca jednostajnym strumieniem, bez zatorów.
Pompa ślimakowa EstrichBoy FHS 200 jest napędzana hydraulicznie. Prędkość
tłoczenia można regulować bezstopniowo.

Do wylewek pływających
■■

Wylewki pływające cementowe

■■

W ylewki pływające na bazie siarczanu wapnia

Bez zmartwień –
Twój kompletny pakiet

Der EstrichBoy FHS 200 przekonuje
licznymi zaletami:

■■

■■

Nasze pompy EstrichBoy są solidne i
wytrzymałe. Jednak z czasem konieczna
będzie wymiana pewnych części.
Dostępność maszyny musi być
zagwarantowana.

małych placach budowy

■■

 ydrauliczna pompa ślimakowa z
H
kierunkami pracy do przodu i do
tyłu
 terowanie drogą radiową w stanS
dardzie, pozwalające na
bezstopniową regulację prędkości
tłoczenia

EstrichBoy FHS 200
Zasięg tłoczenia*

szerokość > 100 m, wysokość > 60 m

Możliwość tłoczenia na duże
d ystanse

Wydajność tłoczenia (teoretyczna)*

do 15 m³/h, opcjonalnie: do 18 m³/h

■■

Silnik napędzający

3-cylindrowy silnik wysokoprężny
Deutz - F3M 2011; 32,8 kW; chłodzony olejem

■■

Pompa

Pompa ślimakowa 7515, opcjonalnie: 2L8

Maks. wielkość ziarna

8 mm (7515), 12 mm (2L8)

Lej podający

250 litrów objętości użytecznej

Masa**

960 kg

Długość x szerokość x wysokość

4200 × 1300 × 1280 mm

 szczędzające czas i wygodne
O
zasilanie z betonowozu

Odpowiednia do pompowania wylewek
p łynnych o wielkości ziaren do 12 mm,
jako wylewek zespolonych na warstwach
rozdzielających lub izolacyjnych, przy
ogrzewaniu podłogowym lub systemach
podłóg podniesionych oraz do pompowania
odpowiednich m
 ateriałów wyrównujących i
izolacyjnych, np. na bazie polistyrenu.

*
**

■■

Do użytku na dużych i

■■

■■

■■

dane są wartościami doświadczalnymi i zależą od materiału
W zależności od wyposażenia

■■

 unkty serwisowe w ponad 150
P
krajach na świecie
I nfolinia serwisowa EstrichBoy
Tel.: +49 7127 599-699
 prawdzone oryginalne części
S
zamienne z dostawą w ciągu
24 godzin
 ostępne ponad 12 000 różnych
D
artykułów
 ontrole producenta przeprowadK
zane zgodnie z wymaganiami VDMA
(spełnione wymogi normy EN ISO
9001)
Indywidualne szkolenia i seminaria

Opcjonalnie

Seria

Wyposażenie
Sprzęgło samochodowe
Sterowanie drogą radiową (bezstopniowa regulacja prędkości tłoczenia)
Sito zagęszczające
Pokrywa lakierowana w specjalnym kolorze
Pompa ślimakowa 2L8
Układ czyszczenia wysokociśnieniowego
Sprzęgło ciężarowe
Podwozie z dopuszczeniem do 100 km/h
Sygnał dźwiękowy
Wibrator do betonu
Zabezpieczenie przed pracą na sucho

Seria
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Opcjonalnie

Nie

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Szkolimy operatorów tak, by obsługując nasze
maszyny osiągali maksymalną wydajność.
To praktyczna wiedza przekładająca się na
widoczne korzyści w codziennej pracy.
Dlatego utworzyliśmy Akademię Putzmeister.
Tu można poznać konstrukcję i działanie
naszych maszyn EstrichBoy.
Nasz profesjonalny zespół zarządzania zamówieniami klientów wspiera
Państwa, by zapewnić jak najszybszą realizację zamówień.

Dzięki temu na każdym placu budowy, w każdych
okolicznościach będą Państwo jak najlepiej
poinformowani.
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■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Niezawodność

■■

T echnologia „made in
Germany”

■■

Prostota obsługi
 ysoki przepływ, większa
W
wydajność
 ptymalny dostęp do
O
urządzenia oraz prześwit
 ymagane minimum konserW
wacji, wytrzymałość na zużycie
Z achowanie wartości i
opłacalność dzięki wysokim
cenom odsprzedaży

■■

■■

■■

■■

■■

Wskazówka: ilustracje w tym prospekcie mogą przedstawiać
maszyny z wyposażeniem innym, niż standardowe.

Brinkmann
Marka Grupy Putzmeister
Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal
Tel. +49 7127 599-0 · Faks +49 7127 599-743
info @ estrichboy.de · www.estrichboy.de

 prawdzone oryginalne części
S
zamienne
 gromny wybór dostępnego
O
wyposażenia – możliwość dopasowania maszyny do potrzeb
 ozbudowana sieć punktów
R
sprzedaży i serwisowych
 zybka i niezawodna dostawa
S
części zamiennych
 zkolenia dla operatorów i
S
techników w naszej Akademii
 sparcie kompetentnych osoby
W
do kontaktu
C ertyfikacja wg DIN ISO 9001
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Wszystkie zalety widoczne na
pierwszy rzut oka

