Profesjonalne techniki pompowania i natrysku

Niezawodne technologie w budownictwie
Elewacje natryskowe
Elewacje natryskowe

Tynk cementowo-wapienny
Zaprawy specjalne

Beton natryskowy-torkret
Zaprawy specjalne

PG 10
PG 10 to uniwersalna pompa do precyzyjnego natrysku
szpachli gipsowych i akrylowych, tynków elewacyjnych
(baranek), tynków akustycznych, tynków cienkowarstwowych, tynków renowacyjnych, zapraw do fugowania, zapraw
ogniochronnych, zapraw iniekcyjnych, środków gruntujących,
farb dyspersyjnych i emulsyjnych.
Wykorzystane w produkcji najwyższej jakości materiały i
podzespoły zapewniają trwałość i niezawodność urządzenia
w najcięższych warunkach pracy.
Dzięki płynnej regulacji obrotowej może pompować z prędkością od 0 do 10 l/min. i ciśnieniu do 30 bar

Dane techniczne

PG 10

Natężenie pompowania

0-10 l/min

Ciśnienie tłoczenia max

30 bar

Odległość tłoczenia max

25 m*

Wysokość tłoczenia max

15 m*

Napęd pompy
Pojemność kosza
Ciężar
Wysokość napełniania
Wymiary dł/szer/wys
Króciec tłoczny
Max wymiar ziarna

230V 0,75kW
70 l
55 kg
700 mm
90/50/70 cm
geka
3 mm

* wartość empiryczna uzależniona od typu i gęstości zaprawy

Wyposażenie oryginalne producenta:
- wąż materiałowy DN 19 - 10 mb.

- przewód DN 9 do powietrza 15 mb.
- przewód sterujący z wyłącznikiem – 12 mb.
- narzutnica do tynków elewacyjnych i szpachli
(dysza 4,6 mm)
- pompa robocza DR 3,5
- komplet narzędzi obsługowych
- komplet uszczelek i piłeczek czyszczących
- instrukcja obsługi w języku polskim

PG 20
PG 20 to uniwersalna pompa do precyzyjnego natrysku
szpachli gipsowych i akrylowych, klejów do styropianu/wełny,
tynków elewacyjnych (baranek), tynków akustycznych, tynków cienkowarstwowych, tynków renowacyjnych, zapraw do
fugowania, zapraw ogniochronnych, zapraw SPCC torkretów
mokrych, zapraw iniekcyjnych, mas bitumicznych, środków
gruntujących, farb dyspersyjnych i emulsyjnych.
Wykorzystane w produkcji najwyższej jakości materiały i podzespoły zapewniają trwałość i niezawodność urządzenia w
najcięższych warunkach pracy.
Dzięki płynnej regulacji obrotowej może pompować z prędkością od 0 do 20 l/min. i ciśnieniu do 30 bar.

Dane techniczne

PG 20

PG 20 plus

Natężenie pompowania

0-20 l/min

Ciśnienie tłoczenia max

30 bar

Odległość tłoczenia max

25 m*

Wysokość tłoczenia max

15 m*

Napęd pompy
Pojemność kosza
Ciężar
Wysokość napełniania
Wymiary dł/szer/wys
Króciec tłoczny
Max wymiar ziarna

230V 2,2kW

400V 3,0kW
70 l
96 kg

640 mm
126/47/64 cm
V25
4 mm

* wartość empiryczna uzależniona od typu i gęstości zaprawy

Wyposażenie oryginalne producenta:
- wąż materiałowy DN 25 (okuty) 10 mb.
- przewód DN 9 do powietrza 15 mb.
- przewód sterujący z wyłącznikiem – 15 mb.
- złącze tłoczne z manometrem 0-60 bar
- narzutnica do tynków elewacyjnych i szpachli
(dysza 4,6,8 mm)
- pompa robocza DR D4
- komplet narzędzi obsługowych
- komplet uszczelek i piłeczek czyszczących
- instrukcja obsługi w języku polskim

PG 40
PG 40 to uniwersalny agregat do pompowania i natrysku
tynku cementowo-wapiennego, betonu drobnoziarnistego,
tynków akustycznych, tynków cienkowarstwowych, tynków
renowacyjnych, zapraw klejowych (do styropianu), zapraw
ogniochronnych, zapraw SPCC( torkretów mokrych), zapraw
iniekcyjnych.
Wykorzystane w produkcji najwyższej jakości
podzespoły zapewniają trwałość i niezawodność
w najcięższych warunkach pracy. W zależności
pompy roboczej może pompować z wydajnością
l/min. i ciśnieniu do 25 bar.

materiały i
urządzenia
od modelu
od 5 do 40

Urządzenie współpracuje z pompami typu: PG40/R8/D8-2/
D6/D5

Wyposażenie oryginalne producenta:
Dane techniczne

PG40

PG 40plus

Natężenie pompowania

5-40 l/min

Ciśnienie tłoczenia max

25 bar

Odległość tłoczenia max

40 m*

30 m*

Wysokość tłoczenia max

15 m*

10 m*

400V 5,5kW

2,2kW 230V

360 l/min

200 l/min

Napęd pompy
Kompresor
Pojemność kosza

150 l

Ciężar

290kg

Wysokość napełniania
Wymiary dł/szer/wys

630 mm
185/71/70 cm

Króciec tłoczny

M35

Max wymiar ziarna

6 mm

* wartość empiryczna uzależniona od typu i gęstości zaprawy

- wąż materiałowy DN 35 (okuty) 20 mb.
- przewód DN 9 do powietrza 25 mb.
- złącze tłoczne M 35
- narzutnica do tynków L750
- pompa robocza PG40
- komplet narzędzi obsługowych
- komplet uszczelek, dysz i piłeczek czyszczących
- instrukcja obsługi w języku polskim

PGM80
PGM80 i PGM 80 plus mieszarki przeznaczone do zastosowań profesjonalnych (pracy ciągłej), służą do przygotowania praktycznie wszystkich mieszanek budowlanych tj. betonów, tynków cementowo-wapiennych, tynków mineralnychstrukturalnych, zapraw murarskich, zapraw SPCC, szpachli i
klejów. Duża moc silnika napędowego zapewnia bardzo dobre rezultaty, nawet jeżeli mieszane są bardzo lepkie i gęste
materiały. Ich podstawową zaletą jest szybkość i dokładność
mieszania różnorodnych materiałów, wymuszony kierunek
obrotów mieszadeł powoduje kilkukrotnie szybsze wymieszanie zaprawy niż w tradycyjnej mieszarce wolno spadowej
(betoniarce). Po wymieszaniu materiału, mieszalnik jest
opróżniany do agregatu lub kastry przez specjalny kanał
zsypowy który otwierany jest za pomocą dźwigni.

Dane techniczne

PGM 80

Napęd mieszalnika

230V 1,5kW

400V 2,2kW

35 rpm

48 rpm

Prędkość mieszania
Pojemność max

125 l

Pojemność robocza

80 l

PGM80 plus

Wymiary wys/szer

125cm/70cm

Wysokość zasypu

68 cm

Ciężar

130 kg

Wyposażenie oryginalne producenta:
- krata zabezpieczająca z wył krańcowym
- komplet narzędzi obsługowych
- instrukcja obsługi w języku polskim

Przykład zastosowania

PGM130
PGM130 mieszarka przeznaczona do zastosowań profesjonalnych (pracy ciągłej), służy do przygotowania praktycznie
wszystkich mieszanek budowlanych tj. betonów, tynków cementowo-wapiennych, tynków mineralnych-strukturalnych,
zapraw murarskich, zapraw SPCC, szpachli i klejów. Duża
moc silnika napędowego zapewnia bardzo dobre rezultaty,
nawet jeżeli mieszane są bardzo lepkie i gęste materiały. Jej
podstawową zaletą jest szybkość i dokładność mieszania
różnorodnych materiałów, wymuszony kierunek obrotów
mieszadeł powoduje kilkukrotnie szybsze wymieszanie zaprawy niż w tradycyjnej mieszarce wolno spadowej
(betoniarce). Po wymieszaniu materiału, mieszalnik jest
opróżniany do agregatu lub kastry przez specjalny kanał
zsypowy który otwierany jest za pomocą dźwigni.

Dane techniczne
Napęd mieszalnika
Prędkość mieszania

PGM 130

PGM 130plus

400V 2,2kW

400V 3,0kW

40 rpm

54 rpm

Pojemność max

190 l

Pojemność robocza

130 l

Wymiary wys/szer

125/85 cm

Wysokość zasypu

68 cm

Ciężar

170 kg

Wyposażenie oryginalne producenta:
- krata zabezpieczająca z wył krańcowym
- komplet narzędzi obsługowych
- instrukcja obsługi w języku polskim

200 kg

Przykład zastosowania

PG 50
PG 50 to uniwersalna pompa do pompowania i natrysku
tynku cementowo-wapiennego, betonu drobnoziarnistego,
tynków elewacyjnych (baranek), tynków akustycznych,
tynków cienkowarstwowych, tynków renowacyjnych, zapraw
klejowych (do styropianu), zapraw do fugowania, zapraw
ogniochronnych, zapraw SPCC( torkretów mokrych), zapraw
iniekcyjnych, mas bitumicznych, środków gruntujących.
Wykorzystane w produkcji najwyższej jakości materiały i
podzespoły zapewniają trwałość i niezawodność urządzenia
w najcięższych warunkach pracy.
Dzięki płynnej regulacji obrotowej może pompować z prędkością od 0 do 50 l/min. i ciśnieniu do 25 bar.
Urządzenie współpracuje z pompami typu : 2L88/2L6/PG40/
D8-2/D6

Dane techniczne

PG 50

PG 50plus

Natężenie pompowania

0-50 l/min

Ciśnienie tłoczenia max

25 bar

Odległość tłoczenia max

60 m*

Wysokość tłoczenia max

30 m*

Napęd pompy
Kompresor

0-60 l/min

400V 5,5kW
360 l

Sito z wibratorem

230V 0,09kW

Pojemność kosza

140 l

Ciężar
Wysokość napełniania
Wymiary dł/szer/wys cm
Króciec tłoczny
Max wymiar ziarna

265 kg

260 kg

70 cm
225/75/80

200/75/80

M35
6 mm

8 mm

* wartość empiryczna uzależniona od typu i gęstości zaprawy

Wyposażenie oryginalne producenta:
- wąż materiałowy DN 35 (okuty) 20 mb.
- przewód DN 9 do powietrza 25 mb.
- złącze tłoczne z manometrem 0-60 bar
- narzutnica do tynków aluminiowa L750
- pompa robocza 2L6
- komplet narzędzi obsługowych
- komplet uszczelek, dysz i piłeczek czyszczących
- instrukcja obsługi w języku polskim

PG 50M
PG 50M to uniwersalna pompa do pompowania i natrysku
tynku cementowo-wapiennego, betonu drobnoziarnistego,
tynków elewacyjnych (baranek), tynków akustycznych,
tynków cienkowarstwowych, tynków renowacyjnych, zapraw
klejowych (do styropianu), zapraw do fugowania, zapraw
ogniochronnych, zapraw SPCC( torkretów mokrych), zapraw
iniekcyjnych, mas bitumicznych, środków gruntujących.
Wykorzystane w produkcji najwyższej jakości materiały i
podzespoły zapewniają trwałość i niezawodność urządzenia
w najcięższych warunkach pracy.
Dzięki płynnej regulacji obrotowej może pompować z prędkością od 0 do 50 l/min. i ciśnieniu do 25 bar.
Urządzenie współpracuje z pompami typu : 2L88/2L6/PG40/
D8-2/D6

Dane techniczne
Natężenie pompowania

PG 50M

PG 50M
plus

0-50 l/min 0-60 l/min

Ciśnienie tłoczenia max

25 bar

Odległość tłoczenia max

60 m*

Wysokość tłoczenia max

30 m*

Napęd pompy
Napęd mieszarki

PG 50M
XL
0-50 l/min

400V 5,5kW
400V 2,2kW

Kompresor

230V 3,0kW

360 l

Sito z wibratorem

230V 0,09kW

Pojemność kosza

140 l

Pojemność mieszarki
Ciężar
Wysokość napełniania
Wymiary dł/szer/wys cm

135 l
380 kg

375 kg

425 kg

123 cm

130 cm

225 - 200/75/132

Króciec tłoczny
Max wymiar ziarna

170 l

200/75/142

M35
6 mm

8 mm

* wartość empiryczna uzależniona od typu i gęstości zaprawy

Wyposażenie oryginalne producenta:
- wąż materiałowy DN 35 (okuty) 20 mb.
- przewód DN 9 do powietrza 25 mb.
- złącze tłoczne z manometrem 0-60 bar
- narzutnica do tynków aluminiowa L750
- pompa robocza 2L6
- komplet narzędzi obsługowych
- komplet uszczelek, dysz i piłeczek czyszczących
- instrukcja obsługi w języku polskim

PG 90
PG 90 to uniwersalna pompa do pompowania i natrysku
tynku cementowo –wapiennego, betonu drobnoziarnistego,
tynków elewacyjnych (baranek), tynków akustycznych,
tynków cienkowarstwowych, tynków renowacyjnych, zapraw
klejowych (do styropianu), zapraw do fugowania, zapraw
ogniochronnych, zapraw SPCC ( mokrych), zapraw iniekcyjnych, mas bitumicznych, środków gruntujących.
Wykorzystane w produkcji najwyższej jakości materiały i
podzespoły zapewniają trwałość i niezawodność urządzenia w najcięższych warunkach pracy.
Dzięki płynnej regulacji obrotowej może pompować z
prędkością od 0 do 90 l/min. I ciśnieniu do 25 bar.
Urządzenie współpracuje z pompami typu:
2L74/2L54/2L88/2L6/PG40/D8-2/D6.

Dane techniczne
Natężenie pompowania

PG 90

Wyposażenie oryginalne producenta:

PG 90 plus

0-90 l/min

Ciśnienie tłoczenia max

25 bar

Odległość tłoczenia max

60 m*

Wysokość tłoczenia max

40 m*

Napęd pompy

0-120 l/min

400V 7,5kW 400V 7,5-12kW

Kompresor

360 l

Sito z wibratorem

230V 0,09kW

Pojemność kosza

140 l

Ciężar

265 kg

Wysokość napełniania

70 cm

Wymiary dł/szer/wys cm

225/75/80

Króciec tłoczny
Max wymiar ziarna

255 kg

M50
6 mm

8 mm

* wartość empiryczna uzależniona od typu i gęstości zaprawy

- wąż materiałowy DN 35 (okuty) 20 mb.
- przewód DN 9 do powietrza 25 mb.
- redukcja V50/V35
- złącze tłoczne z manometrem 0-60 bar
- narzutnica do tynków aluminiowa L750
- pompa robocza 2L6
- komplet narzędzi obsługowych
- komplet uszczelek, dysz i piłeczek czyszczących
- instrukcja obsługi w języku polskim

PG 90M
PG 90M to uniwersalna pompa do pompowania i natrysku
tynku cementowo –wapiennego, betonu drobnoziarnistego,
tynków elewacyjnych (baranek), tynków akustycznych, tynków cienkowarstwowych, tynków renowacyjnych, zapraw klejowych (do styropianu), zapraw do fugowania, zapraw ogniochronnych, zapraw SPCC ( mokrych), zapraw iniekcyjnych,
mas bitumicznych, środków gruntujących.
Wykorzystane w produkcji najwyższej jakości materiały i podzespoły zapewniają trwałość i niezawodność urządzenia w
najcięższych warunkach pracy.
Dzięki płynnej regulacji obrotowej może pompować z prędkością od 0 do 90 l/min. I ciśnieniu do 25 bar.
Urządzenie współpracuje z pompami typu:
2L74/2L54/2L88/2L6/PG40/D8-2/D6.

Dane techniczne
Natężenie pompowania

PG 90M

PG 90M
plus

0-90 l/min

0-120l/min

Ciśnienie tłoczenia max

25 bar

Odległość tłoczenia max

60 m*

Wysokość tłoczenia max

40 m*

Napęd pompy
Napęd mieszarki

400V 7,5kW

400V 7,5-12kW

400V 2,2kW

Kompresor

PG 90M
XL

400V 3,0kW

360 l

Sito z wibratorem

230V 0,09kW

Pojemność kosza

140 l

Pojemność mieszarki
Ciężar
Wysokość napełniania
Wymiary dł/szer/wys cm

135 l
380 kg

375 kg

420 kg

123 cm

130 cm

225/75/132

Króciec tłoczny
Max wymiar ziarna

170 l

225/80/142

M50
6 mm

8 mm

* wartość empiryczna uzależniona od typu i gęstości zaprawy

Wyposażenie oryginalne producenta:
- wąż materiałowy DN 35 (okuty) 20 mb.
- przewód DN 9 do powietrza 25 mb.
- redukcja V50/V35
- złącze tłoczne z manometrem 0-60 bar
- narzutnica do tynków aluminiowa L750
- pompa robocza 2L6
- komplet narzędzi obsługowych
- komplet uszczelek, dysz i piłeczek czyszczących
- instrukcja obsługi w języku polskim

PG 120F
PG120F pompa mieszająca do przemysłowej produkcji
płynnych i półpłynnych zapraw iniekcyjnych, betonów drobnoziarnistych, wylewek anhydrytowych i cementowych.
Urządzenie występuje w dwóch wersjach napędu
STANDARD 7,5 kW oraz PLUS 9,2 kW.
Opcjonalnie może być wyposażone w zdalne sterowanie
oraz układ do płynnej regulacji obrotów dzięki któremu może pompować z wydajnością od 30 do 120 l/min i ciśnieniu
do 25 bar.

Dane techniczne
Natężenie pompowania max

PG 120F PG 120F plus
120 l/min

150 l/min

Ciśnienie tłoczenia max

25 bar

Odległość tłoczenia max

60 m*

Wysokość tłoczenia max

15 m*

Napęd pompy
Pojemność leja
Ciężar
Wysokość napełniania cm
Wymiary dł/szer/wys cm
Króciec tłoczny
Max wymiar ziarna

400V 7,5kW

400V 9,2kW
120 l

180 kg

195 kg

100 cm
250/70/100
M 50
6 mm

8 mm

* wartość empiryczna uzależniona od typu i gęstości zaprawy

Wyposażenie oryginalne producenta:
-

wąż materiałowy DN 35 (okuty) 20 mb.
redukcja V50/V35
złącze tłoczne z manometrem 0-60 bar
pompa robocza U355
komplet narzędzi obsługowych
komplet uszczelek i piłeczek czyszczących
instrukcja obsługi w języku polskim

PG 80
PG 80 to uniwersalne i wydajne urządzenie do przemysłowej produkcji i pompowania styrobetonu oraz pianobetonu.
Urządzenie zostało zabudowane na konstrukcji ramowej i
produkowane jest w dwóch wersjach. Podstawowa wersja
przystosowana jest do przewozu lawetą płasko podłogową
lub na samochodzie dostawczym. Druga wersja wyposażona jest w dwie osie jezdne, zaczep kulowy, cztery wysuwane podpory, które zapewniają stabilne ustawienie i wypoziomowanie maszyny oraz plandekę z uchylną ścianą, która po otwarciu tworzy zadaszenie nad operatorem.
Urządzenie zostało zaprojektowane w sposób umożliwiający dobór poszczególnych parametrów takich jak wydajność
pompy, moce silników itp. Uniwersalna konstrukcja umożliwia modyfikację urządzenia w każdym momencie użytkowania. W urządzeniu zamontowano mieszarkę bębnową o
pojemności 537 litrów napędzaną motoreduktorem elektrycznym z przekładnią ślimakową. To rozwiązanie zapewnia cichą i bezawaryjną pracę. W mieszarce zamontowano
mieszadło spiralne wykonane z wysokogatunkowej stali
odpornej na ścieranie o twardości 250 HB.
Specjalnie opracowany kształt mieszadła zapewnia szybkie
i dokładne mieszanie różnych materiałów od lekkich zapraw napowietrzonych do ciężkich zaczynów cementowych. Napęd mieszarki posiada przełącznik zmiany kierunku obrotów, co zapewnia urabianie zapraw lub mieszanie
zaczynów.
Urządzenie wyposażone jest w wydajną pompę ślimakową
napędzaną motoreduktorem elektrycznym z współosiową
przekładnią walcową. Pompa podczas pracy zasysa z mieszalnika zaprawę przez komorę podajnika i wąż ssawny.
Urządzenie wyposażone jest także w płynną elektroniczną
regulację wydajności pompy, cyfrowy wyświetlacz z separowanym przetwornikiem ciśnienia zaprawy, oświetlenie
wewnętrzne, zabezpieczenie przepięciowe, przeciążeniowe oraz zdalne sterowanie.

Dane techniczne

PG 80

Natężenie pompowania

4,8 m³/h

Ciśnienie pompowania

25 atm

Odległość / wysokość m
Napęd pompy
Napęd mieszalnika
Ciężar
Napięcie sterowania
Typ pompy ślimakowej

Dane techniczne

30m*
400V 5,5kW
400V 2,2kW (lub 3 kW)
560 kg
24V
2L54

PG 80 plus

Natężenie pompowania

9,0 m³/h

Ciśnienie pompowania

25 atm

Odległość / wysokość m
Napęd pompy
Napęd mieszalnika
Ciężar
Napięcie sterowania
Typ pompy ślimakowej

60 / 30m*
400V 7,5kW
400V 2,2kW (lub 3 kW)
980 kg
24V
2L54

* wartość empiryczna uzależniona od typu i gęstości
zaprawy

C 600
Zacieraczka elektryczna C600 przeznaczona do zacierania i
wyrównywania posadzek jastrychowych i betonowych. Duża
moc silnika napędowego oraz waga urządzenia umożliwia
zatarcie około 80m2 posadzki na godzinę. Urządzenie posiada
robocze oświetlenie LED, uchwyt na pacę oraz składany dyszel, co umożliwia dostosowanie wysokości do potrzeb osoby
obsługującej oraz ułatwia transport.
Jej podstawową zaletą jest szybkość i dokładność zacierania
różnorodnych powierzchni.
Wykorzystane w produkcji najwyższej jakości materiały i podzespoły zapewniają trwałość i niezawodność urządzenia w
najcięższych warunkach pracy.

Dane techniczne

C 600

Silnik

elektryczny

Moc

230V 1,1kW

Obroty

100 obr/min

Zabezpieczenie

16 A

Średnica talerza

600 mm

Waga

34 kg

Waga z talerzem

43 kg

Wymiary dł/szer/wys.

61/61/90-125 cm

Wyposażenie oryginalne producenta:
- talerz ø 600 grubość 3 mm mocowanie 4 śruby M8
- regulowany teleskopowy dyszel
- robocza lampa LED
- paca posadzkarska 500/100

Urządzenia specjalne

PG 20plus
układ dozowania i aplikacji zapraw cementowych
Dane techniczne
Typ pompy ślimakowej

PG 20 plus
D 5/2,5

Natężenie pompowania (max 20l/min przy D 8/1,5)

30 bar

Ciśnienie pompowania max.

30 atm

Odległość – wysokość pompowania zaprawy
Napęd pompy ślimakowej
Wymiary dł/szer/wys
Ciężar
Napięcie sterowania
Maksymalny pobór mocy
Zabezpieczenie elektryczne

15 m-10 m
400V 3,0kW
118/44/61 cm
90 kg
24 VDC
3,0kW
16 A

Urządzenia specjalne

PG 50T
linia do produkcji prefabrykatów betonowych
Dane techniczne
Natężenie pompowania max

PG 50T
200 form/godz

Ciśnienie tłoczenia max

8 bar

Odległość tłoczenia max

10 m

Wysokość tłoczenia max

5m

Napęd pompy

pneumatyczny

Sito z wibratorem

0,1kW-400V

Pojemność kosza

ok. 100 l

Wysokość napełniania
Wymiary dł/szer/wys

70 cm
170/130/82

Króciec tłoczny

M 50

Max wymiar ziarna

6 mm

Urządzenia specjalne

PG 250HD
pompa do pompowania pianobetonu i wylewek
PG 250HD to uniwersalna pompa do pompowania

betonu
drobnoziarnistego, wylewek anhydrytowych, tynków renowacyjnych, zapraw ogniochronnych, zapraw SPCC (torkretów
mokrych), zapraw iniekcyjnych.
Wykorzystane w produkcji najwyższej jakości materiały i
podzespoły zapewniają trwałość i niezawodność urządzenia w
najcięższych warunkach pracy.
Dzięki płynnej regulacji obrotowej może pompować z prędkością od 0 do 250 l/min. I ciśnieniu do 25 bar.
Urządzenie współpracuje z pompami typu : 7515, 2L74, 2L54

Dane techniczne

PG250HD

Natężenie pompowania

0-250 l/min

Ciśnienie tłoczenia max

25 bar

Napęd pompy

hydrauliczny

Zapotrzebowanie oleju

min. 60 l/min

Pojemność mieszalnika

250 l

Ciężar (bez dokowania)

320 kg

Wymiary dł/szer/wys
Króciec tłoczny
Max wymiar ziarna
Wyposażanie oryginalne producenta:
- złącze tłoczne z manometrem 0-60 bar
- uchylny kosz wibracyjny
- wibrator elektryczny 24V
- krata zabezpieczająca oczko 10x10 mm
- pompa robocza 7515
- komplet narzędzi obsługowych

220/75/120cm
V 50
12 mm

Osprzęt
Narzutnica do struktury i szpachlowania
PM 5082

Dysza prosta do struktury
4, 5, 6, 8mm
PM 5082/2/3/4/5

Narzutnica do torkretu i szpachlowania PG20
PM 5127

Dysza narzutnicy do torkretu i
szpachlowania PG20
8, 10,12mm
PM 5127/2/3/4

Narzutnica do torkretu PG20
gw 1"
PG063/2

Dysza do torkretu
12mm PG20
PG077

Narzutnica do torkretu PG50
GW 1,5"
PM 5003/1

Narzutnica do torkretu PG50
GZ 2"
PM 5002/1

Dysza do torkretu PG50
fi 12,15,20mm
PM 5004/1/2/3

Narzutnica do torkretu DN35
PM 5005/1

Dysza PU do torkretowania
DN35 fi 12,15,20mm
PM 5010/1/2/3

Narzutnica do torkretu DN 50
PM 5007/1

Narzutnica do torkretu DN50
z chemią
PM 5008/1

Dysza PU do torkretowania
DN50 fi 20, 25,30mm
PM 5011/1/2/3

Osprzęt
Stożek rozpływu 0,33l
PM 5055

Tarcza rozpływu stożka 0,33l
PM 5055/1

Stożek rozpływu 0,5l
PM 5056

Tarcza rozpływu stożka 0,5l
PM 5056/1

Końcówki do spoinowania
proste 20, 30, 40cm
PM 5117, PM 5118, PM 5119

Końcówki do spoinowania
kąt 30st.- 20, 30, 40cm
PM 5117/1, PM 5118/1, PM
5119/1

Pakery od fi 24 do fi 52
PM 5070, PM 5071, PM 5072, PM 5073, PM 5074, PM 5075,
PM 5076, PM 5077, PM 5078, PM 5079

Sztanga 800mm 1 rączka
PM 5106

Sztanga 1500mm 1 rączka
PM 5107

Sztanga 1500mm 2 rączki
PM 5107/1

Sztanga 2000mm 2 rączki
PM 5108

Sztanga 2200mm 2 rączki
PM 5109

Sztanga 3000mm 2 rączki
PM 5110

Dla nas najważniejsze jest Twoje zadowolenie !!!!
Nasze urządzenia zaprojektowane są w sposób przyjazny klientowi, są proste w
obsłudze, łatwe i tanie w eksploatacji , a przede wszystkim niezawodne.
Dzięki przemyślanej konstrukcji wymiana części eksploatacyjnych jest dziecinnie
prosta….;) a rozwinięta sieć dystrybucji i serwisu daje Ci pewność szybkiej i
profesjonalnej obsługi.
Ze względu na różnorodne zapotrzebowanie branży budowlanej oraz potrzeby
klientów projektujemy i wykonujemy maszyny oraz urządzenia pod indywidualne
zamówienia. Wykonujemy również modernizację istniejących urządzeń.

Oferujemy szeroką gamę urządzeń do mieszania i pompowania o wydajności
od 10 do 250 l/min. oraz osprzęt do natrysku i zacierania powierzchni.

Zapraszamy

Autoryzowany przedstawiciel:

