Pompa tencuiala traditionala
Utilaj fabricat in Italia

Step 120
Pentru pulverizare si pompare mortar conventional si tencuieli
preamestecare, armat cu ﬁbra si mortare refractare, injectare,
materiale ignifuge, sape autonivelante, pentru injectari de armare
la presiune controlata.
Mixer planetar opțional pentru
mortare convenționale și tencuieli
preamestecate
Înălțime de încărcare
1.20 m

Malaxor cu o capacitate de
amestecare max. 90 l și
posibilitatea de rotire
inversă a paletelor de
amestecare
Debit max material 35 l/min.
Compresor integrat
Dimensiune max agregat
pompabil 8 mm

Distanță pompare până la
60 m*
Furtun material Ø 35 mm

Prevăzut cu grilă vibrantă:
înălțimea de încărcare
montată pentru a ﬁ
încărcată de un malaxor
traditional de beton (120 l)
Step 120

Step 120

Motor electric

230V - 50 Hz

400V - 50 Hz

Putere motor

2.2 kW

4.8 kW

250 l/min.

310 l/min.

0.75 kW

2.2 kW

4 - 20 l/min.

17 / 35 l/min.

Pompa tencuiala

Debit compresor aer
Putere compresor
Debit max. material
Capacitate rezervor material

120 l

Dist. pompare orizontal

40 m

60 m

Dist. pompare vertical

15 m

30 m

Inaltime de incarcare

435 mm

Granulometrie max.

8 mm

Greutate utilaj

280 kg

Dimensiuni L/l/h (mm)
2040/820/960
* Distanta de pompare si debitul de material au un caracter orientativ
si neangajant, aceste doua speciﬁcatii tehnice ﬁind inﬂuentate de
factori precum: vascozitatea si granulometria materialului utilizat, tipul
de rotor / stator si uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.

Distribuitor local

(Cod. IM1106090 230V/50Hz)
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AMESTECARE RAPIDĂ ȘI OMOGENĂ

MALAXOR PLANETAR
· Capacitate malaxor: 120 l
· Debit pe ciclu: 90 l
· Înălțime de încărcare: 1230 mm
· Motor: 1,1 kW trifazic / 1,4 kW monofazic
· Rotație inversă a paletelor de amestecare

Malaxor planetar

230V/50Hz 1,4 kW Sph
Cod. IM1107572

Malaxor planetar

400V/50Hz 1,4 kW Tph
Cod. IM1107573

Distribuitor local

Datorită sistemului de amestecare planetar
la viteza optimă timpul de amestecare este
scurt: pentru amestecarea a 80 de litri de
mortar slab este nevoie aproximativ de 40
de secunde.

