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O marcă pentru un proces complet

IMER International

Le O�cine Riunite - Udine

IHIMER

IMER - L&T HEADQUARTERS

IMER France

IMER Middle East

IMER ORU Far East

IG Russia

IMER USA

IMER Direct (GB)

IMER Iberica

IMER Shanghai

I.M.E.R Maroc
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IMER Franţa - Compania WORMS 
(Generatoare Curent Electric)

Paris, Franţa

Utilaje pentru beton 
(Staţii beton, Cife şi Pompe)

Basaldella di Campoformido (Udine), Italia

Utilaje Construcţii 
(Utilaje terasamente)

San Gimignano (Siena), Italia

Utilaje pentru beton
(Pompe)

Aksaray, Turcia

Echipament IMER
(Utilaje Construcţii) (Pompe mortar şi Benzi 

transportoare)
Rapolano Terme (Siena), Italia

IMER Group Sediu
Poggibonsi (Siena), Italia

IMER Acces (Nacele foarfecă)
Pegognaga (Mantua), Italia

Cu puterea a peste 550 de angajaţi, Grupul 
are 6 fabrici de producție, care ocupă o 
suprafață totală de peste 390 de mii de metri 
pătrați (din care 85,600 interiori).

Marca IMER Group oferă o gamă aproape 
completă de mașini și echipamente pentru 
construcții.

Încă din 1967, tendințele pieței și tendinţele 
de export au împins Compania să se extindă 
pe piețele externe, înfiinţând reprezentanţe 
de vânzări străine.

În prezent, există nouă reprezentanţe străine 
în Europa, Statele Unite ale Americii, Asia și 
Africa.

O altă forță din spatele expansiunii Grupului 
este prezenţa în cele mai importante centre 
de închiriere și de distribuție la nivel mondial, 
în timp ce în Italia, o retea de peste 1000 de 
reprezentanţi vânzări asigură o acoperire pe 
scară largă pe piață.

Echipament  IMER  
Rapolano Terme (Siena), Italia

Access IMER 
Pegognaga (Mantua), Italia

Basaldella di Campoformido 
(Udine), Italia

San Gimignano
(Siena), Italia

San Gimignano
(Siena), Italia Poggibonsi (Siena), Italy

Grenoble, Franta

Saragossa, Spania

Saragossa, Spania

Washington, DC Hayward, 
California

Lipetsk, Rusia

Singapore

Beirut, Lebanon

Casablanca, Morocco

Shanghai, China
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Calitate & Servicii

Materialele și produse de înaltă calitate 

Produsele sunt comercializate după controale severe care respectă o 
procedură certificată ISO 9001, efectuate pe tot parcursul procesului 
de producție, pornind de la materii prime și componente achiziționate 
până la testarea finală a utilajelor.

Experiență și inovație tehnologică

Până acum un punct de reper solid pentru piață, Pompele de mortar 
beton sunt în mod constant implicate în dezvoltarea de noi modele cu 
competitivitate în sectorul construcțiilor ca o prioritate constantă, 
datorită profesionalismului și experienței considerabile a tehnicienilor 
și a inginerilor.

Servicii și calificare

Grupul IMER a dorit întotdeauna să asigure clienților servicii de înaltă 
calitate și sprijin calificat. Ca rezultat, se investește foarte mult în 
formare, organizat pentru a oferi explicații detaliate cu privire la 
utilizarea corectă a echipamentului, aplicarea normelor de siguranță și 
diverse performanțe ale mașinilor.

Produse şi servicii pe internet:

www.imergroup.com
Website-ul www.imergroup.com foloseşte un design grafic 
modern, pentru a prezenta aspectele comerciale și tehnice 
legate de activitățile diviziilor IMER Group.
Reprezentanţii de vânzări și zonele confidențiale de servicii 
conțin fișiere și detalii care sunt deosebit de utile pentru 
vânzare și mentenanţă.
• Tabele și specificații tehnice
• Liste de prețuri a utilajelor şi a pieselor de schimb
• Noutăți și promoții
Clipuri cu funcţionarea utilajelor
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TENCUIRE
Tencuială preamestecată şi tradiţională



KOINE 3
Pulverizator monofazic tencuială pentru materiale uscate preamestecate 

Echipament Standard
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

UTILIZARE

STANDARD

1
2
3  
4
5
6
7
8  
9  
10

PANOU DE COMANDĂ 

1

2

3

89

4

6

7

5

<76 dB

10

Pentru amestecarea și pulverizarea gletului la sac: 
Materiale preamestecate, materiale cu densitate mică, 
tencuieli izolante, mortar fin. 

4 Viteze  până 
la 26 l/min

Benă cu capacitate 
max. 70 l (cu extensie)

Pornire uşoară a 
utilajului

Cuvă de amestecare 
ce se poate înclina şi 
schimbare rapidă 
stator-rotor

Furtun material Ø 
25 mm

Afişaj digital / contor ore
Indicator luminos alimentare
Întrerupător principal
Buton oprire de urgenţă
Buton alimentare apă
Buton selectare pornit-oprit pompă apă
Indicator luminos presiune apă
Indicator luminos de urgență cuvă de amestecare deschisă
Comutator inversare pornit-oprit (debit /descărcare cu presiune material)
Buton de selectare viteză debit material

Pulverizator pentru materiale preamestecate 

Malaxor standard 
Stator-rotor ECO-STAR – Violet
Manometru presiune debit material
Panou de control cu invertor de viteză exclusiv IMER 4
Pompa de apă cu autoamorsare
Sistem de apă cu debitmetru
Cablu electric de 20 m cu ştecher de 16 A
Furtun de apă de 20 m Ø 13 mm
Furtun de aer 16 m Ø 13 mm
Furtun pentru material 15 m Ø 25 m
Pulverizator pentru materiale preamestecate cu deflectoare
Cutie accesorii cu burete de spălare și de curățare duză
Racletă
Comandă de la distanţă

6
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Tencuieli termice și cu densitate mică
✓
✓
✓
✓
✓

Şape densitate mică
✓
✓
✓
✓

 - 230V/50Hz
kW 3,4 
kW 2,2
- kW 0,75  250 l/min  

l/min 8-11-14-17
m 15

 l 50
mm 1000
mm 685/1450/1270 
kg 191 

dB (A) < 76 

Poate fi demontat în 4 bucăţi
Pentru transport facil

1

4

2

3

Ac
ce

so
rii

 re
co

m
an
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tru
:

+

Compresor 21 kg 

Cuvă de amestecare 
52 kg

Motor viteze 36 kg

Şasiu cu sistem electric 
si hidraulic 71 kg 

NOTA*: Distanța de pompare poate varia depinzând de: tipul materialului folosit, inaltimea de 
pompare, consistenta materialului, tipul pompei instalate

Alimentare
Putere max. standard
Putere malaxor 
Compresor electric
Debit material
Dist maximă de pompare* 
Capacitate benă
Înălţime de încărcare
Dimensiuni lăţime-lungime-h
Greutate
Nivel zgomot

1107084 Stator Eco Star – Violet 8-15 lit/min
1107162 Rotor Eco Star cu bolţ (doar pentru malaxor turbo)
1107590 Malaxor Koine 3 pentru materiale cu densitate mică
1107517 Malaxor Turbo 
1107591 Grilaj de mare capacitate pentru materiale cu 
densitate mică (+25 litri)

1107030 Stator D8 - 1,5 ECO – Verde
1107031 Șnec D8 - 1,5 ECO – Verde
1107517 Malaxor turbo 
1107029 Șnec D8 1,5 cu bolț galben doar pentru malaxor turbo

NOTA: Malaxorul turbo este recomandat doar pentru o omogenitate mai mare a 
materialelor
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KOINE 35
Mortar monofazic & pulverizator tencuiala pentru materiale uscate preamestecate

1

2

3

4

5

6

7

8  
9  
10

UTILIZARE

Echipament Standard
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

GRILA RUPERE SAC

<76 dB

PANOU DE COMANDĂ 

2

1

3

98

4

5

6

7
10

KOINE 35 230V/50Hz
3.77 kW Sph
Cod. 1106006

50 Hz

Pentru amestecarea si pulverizarea gletului la 
saci sau din siloz: materiale preamestecate, 
materiale preamestecate pe baza de ipsos, 
tencuială izolantă, materiale cu densitate mică. 

Cuvă de amestecare 
ce se poate înclina şi 
schimbare rapidă 
stator-rotor

Pompă de apă cu 
autoamorsare, cu 
carcasa din oţel 
inoxidabil si rotor din 
alamă 

Compresor diafragma 
IMER 250 l/min) 
pentru costuri scăzute 
de întreţinere  

Motor monofazic
 4 Kw

Afişaj digital / contor ore
Indicator luminos alimentare 
Întrerupător principal
Buton oprire de urgenţă
Buton alimentare apă
Buton selectare pornit-oprit pompă apă
Indicator luminos presiune apă
Indicator luminos de urgență cuvă de amestecare deschisă
Comutator inversare pornit-oprit (debit /descărcare material)
Buton de selectare viteză debit material

Malaxor standard 
Stator si Rotor ECO-STAR 
Manometru presiune debit material
Panou de control cu invertor de viteză exclusiv IMER 4
Pompa de apă cu autoamorsare
Sistem de apă cu debitmetru si cu duză de evacuare NOFREEZE
Cablu electric de 20 m cu ştecher de 16 A
Furtun de apă de 20 m Ø 13 mm
Furtun de aer 16 m Ø 13 mm
Furtun pentru material 15 m Ø 25 m
Pulverizator pentru materiale preamestecate cu deflectoare
Cutie accesorii cu burete de spălare și de curățare duză
Racletă
Comandă de la distanţă
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+

Mânere pentru transport

Cutie accesorii

Poate fi 
demontat în 4 
bucăţi pentru 
transport facil

4 viteze pentru 
debit material 
(8-11-14-17 l/m)

Husă suflantă (Opţional)

Cuvă de încărcare 
pentru alimentarea 
optimă a malaxorului 
cu fiecare tip de 
material preamestecat 

Tencuieli termice și cu densitate mică
✓
✓
✓
✓
✓

Şape densitate mică
✓
✓
✓
✓

 - 230V/50Hz
kW 3,6 
kW 2,2
kW 0.25 

l/min 8-11-14-17
m 15 
l 

mm 900 
mm 680/1560/1190
kg 255

dB (A) < 76 

Ac
ce

so
rii

 re
co

m
an

da
te

 p
en

tru
:

NOTA*: Distanta de pompare poate varia depinzand de: tipul materialului folosit, inaltimea de 
pompare, consistenta materialului, tipul pompei instalate

Alimentare
Putere max. standard
Putere malaxor 
Putere motor cuvă de încărcare 

Debit material
Dist maximă de pompare* 
Capacitate benă
Înălţime de încărcare
Dimensiuni lăţime-lungime-h
Greutate
Nivel zgomot

1107084 Stator Eco Star – Violet 8-15 lit/min
1107085 Rotor Eco Star (pentru malaxor turbo)
1107162 Rotor Eco Star cu bolţ (doar pentru malaxor turbo)
1107517 malaxor turbo 

1107541 malaxor pentru tencuieli izolante Koine 35, 
Koine4/Koine 5

1107030 Stator D8 - 1,5 ECO – Verde
1107031 Rotor D8 - 1,5 ECO – Verde (fără malaxor turbo)
1107029 Rotor D8 1,5 cu bolț galben (doar pentru malaxor turbo)
1107517 malaxor turbo 

- kW 0,75 250 l/minCompresor electric

110 
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KOINE 4 
Pulverizator tencuiala pentru materiale uscate preamestecate <80 dB

CUVĂ DE ÎNCĂRCARE 

KOINE 4 400V/50Hz
7.75 kW Tph
Cod. 1106005

50 Hz
UTILIZARE
Pentru amestecarea si pulverizarea 
gletului la saci sau din siloz: materiale 
preamestecate, materiale preamestecate 
pe baza de ipsos, tencuială izolantă, 
materiale densitate mică.  

Motor electric pentru 
funcționarea continuă 

Șasiu rezistent la 
lovituri accidentale, cu 
cadru patrat

Distanţa pompare: 
până la 50 m*

Furtun material 
Ø 35 mm

Panou electric de comandă cu 
componente supradimensionate 
de înaltă calitate 

Echipament Standard
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

Stator şi Rotor D6-3
Manometru presiune debit material 
Motor alimentare cuvă încărcare
Alimentare electrică şi panou control
Pompă de apă cu autoamorsare INOX
Sistem de apă din alamă cu debitmetru şi duză de evacuare NOFREEZE 
Cablu electric 40 m
Furtun de apă 40 m
Furtun de material 15 m Ø 25 cu cuplaje rapide
Furtun de aer 16 m Ø 13 cu cuplaje rapide
Cutie de accesorii incoroporată cu pistol şi garnituri Ø 35 – Ø 25
Accesorii de curăţire (racletă şi burete)
Presetare pentru kit șapă de autonivelare

✓
✓

✓
✓
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Koine 4 
 Alimentare - 400V/50Hz 
Putere max. standard kW  7.75 
Putere malaxor kW 5.5 
Putere motor cuvă de încărcare kW 0.75 
Compresor electric - kW 0.75  l/min 250       
Debit material l/min 22 
 Dist maximă de pompare cu furtun Ø25 mm  m 25 
 Dist maximă de pompare cu furtun Ø35 mm m 50 
Capacitate benă l 110 
Înălţime de încărcare mm 900 
Dimensiuni lăţime-lungime-h mm 730/1190/1560 
Greutate kg 263  
 Nivel zgomot dB (A) < 80 

7 8 9

3

5 6

4

1 2

Tencuieli termice si cu densitate mică
✓ 1107028 Stator D8 -1,5 – galben 35l/min
✓ 1107029 Rotor galben D8-1,5 cu bolț (cu malaxor turbo)
✓ 1107031 Rotor verde D8-1,5 ECO fără malaxor turbo 
✓ 1107541 Malaxor pentru tencuială izolanta
✓ 1107517 Malaxor Turbo 

✓ 1107020 Stator D6-3 portocaliu 22 l/min
✓ 1107163 Rotor D6-3 cu bolt (cu malaxor turbo)
✓ 1107021 Rotor D6-3 (fara malaxor turbo)
✓ 1107541 Malaxor pentru tencuiala izolanta
✓ 1107517 Malaxor turbo

Şape auto-nivelante
✓ 1107091 kit mortar auto-nivelant 

A
cc

es
or

ii 
re

co
m

an
da

te
 p

en
tr

u:

+

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10  

Koine 5:potrivită 
pentru utilizarea la 
interior cu uşi de
700 mm

Demontare rapidă a 
cuvei de amestecare 
și a compresorului 
pentru transport facil 
deasemenea și 
datorită mânerelor 
robuste 

Diafragmă compresor 
exclusiv IMER, 
temperatură de lucru 
scăzută

Cutie accesorii

Husă suflantă (Opţional)

PANOU DE COMANDA

Întrerupător principal
Buton oprire de urgenţă 
Întrerupător PORNIT-OPRIT
Buton alimentare cu apă
Întrerupător cuvă încărcare 
Selector pompă de apă
Pornit-Oprit şi iluminat secvenţial corect
Lumină de urgenţă
Lumină presiune apă
Comutator inversare rotaţie şurub

NOTA*: Distanta de pompare poate varia depinzand de: tipul materialului folosit, inaltimea de pompare, 
consistenta materialului, tipul pompei instalate
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SMALL 50
Pulverizator tencuiala pentru materiale uscate preamestecate 

Echipament Standard SMALL50
✓ Benă oțel inoxidabil
✓ Rotor și stator D8 1.5 ECO
✓ Alimentare electrică și panou de comandă cu invertor
✓ Cablu de alimentare 20 m 
✓ Comandă de la distanță electrică
✓ Unitate Manometru
✓ Cutie accesorii

Echipament Standard SMALL50 ES
✓ Benă oțel inoxidabil
✓ Rotor și stator D8 1.5 ECO
✓ Alimentare electrică și panou de comandă cu invertor
✓ Cablu de alimentare 20 m 
✓ Comandă de la distanță electrică
✓ Unitate Manometru
✓ Cutie accesorii
✓ Grilă vibrantă
✓ Kit pentru mortar preamestecat/convențional 
✓ Compresor diafragmă electrică 230V/50Hz,250 l/min.

1

2

3

4

5  
6

7

8

5 6

2

1

3

4 7

8

doar 69 kg

SMALL 50 ES 230V/50Hz
1.5 kW Sph
Cod. 1106041

SMALL 50 220V/60Hz 1.5
kW Sph
Cod. 1106040

UTILIZARE
Pentru pulverizare mortar convențional și tencuieli 
preamestecate, produse tixotropice preamestecate, produse de 
impermeabilizare, netezire și produse colorate, acoperiri cu 
vopsele, pentru rosturi de umplere, pentru consolidarea prin 
injectare. 

Înălțime de 
încărcare 65 cm

Ușor de curățat

Tablou electric cu 
invertor exclusiv 
IMER pentru a 
lucra chiar și în 
condiții de joasă 
tensiune

Compresor detașabil
· Optional pentru 
SMALL 50
· Standard pentru
SMALL 50 ES

Debit de materiale de 
la 0,8 până la 14 l / 
min datorită variației 
constante a vitezei 

Înveliș benă (burete 
curățare Ø 40 mm 
Cod. 3225846)

Dispozitiv de inversare automată, 
care permite descărcarea presiunii 
din interiorul pistolului de 
pulverizare și furtunuri la oprirea 
utilajului. 

PANOU DE COMANDĂ 
SMALL 50 complet cu grila vibrantă opțională și 
compresor de aer cu diafragmă (opțional)

Întrerupător principal
Buton selectare viteză
Buton oprire de urgenţă
Întrerupător grilă vibrantă
Comutator inversare Pornit-Oprit (debit /descărcare material)
Indicator luminos defectare grilă
Indicator luminos Pornit-Oprit
Afişaj digital / contor ore
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+

 Alimentare - 230V/50Hz
Putere max. standard kW 1.5 
Debit material l/min de la 0.8 la 14 
Granulometrie maxima mm 6 

 Dist maximă de pompare cu furtun Ø19 mm* m 15 
Dist maximă de pompare cu furtun Ø25 mm* m 25 
Capacitate benă l 50 
Înălţime de încărcare mm 650 
Dimensiuni lăţime-lungime-h mm 520/1120/650 
Greutate kg 69  
Nivel zgomot dB (A) < 74 

Utilizare pe șantier SMALL 50

Utilizarea împreună Small 50+Spin 15 pentru 
amestecarea și pulverizarea materialelor preamestecate NOTA*: Distanta de pompare poate varia depinzand de: tipul materialului folosit, inaltimea de 

pompare, consistenta materialului, tipul pompei instalate
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STEP 120

Echipament Standard (Cod. 1106090 230V/50Hz)
✓ Panou electric cu invertor
✓ Stator și rotor pentru motor conventional (IM 25L)
✓ Pistol pulverizare pentru mortar convețional/preamestecat
✓ Grilă vibrantă
✓ Compresor 250 l/min.
✓ 30 m (20+10) de furtun material Ø 35 cu cuplaje cu came
✓ 31 m de furtun aer Ø 13 cu cuplaje rapide
✓ Cutie de accesorii pentru pulverizare mortar conventional

Echipament Standard  (Cod. 1106091 400V/50Hz)
✓ Panou electric
✓ Stator și rotor pentru motor conventional (IM 25L)
✓ Pistol pulverizare pentru mortar convețional/preamestecat
✓ Grilă vibrantă
✓ Compresor 310 l/min.
✓ Control de la distanță
✓ 30 m (20+10) de furtun material Ø 35 cu cuplaje cu came
✓ 31 m furtun aer Ø 13 cu cuplaje rapide
✓ Cutie de accesorii pentru pulverizare mortar conventional

1 Întrerupător principal
2 Buton selectare viteză
3 Buton oprire de urgenţă
4 Întrerupător grilă vibrantă
5  Comutator inversare 

Pornit-Oprit (debit /
descărcare material)

6 Indicator luminos defectare grilă
7 Indicator luminos Pornit-Oprit
8 Afişaj digital / contor ore

(Versiunea monofazică)

2

3

2

1

3

4

5 6

7

8

1 Întrerupător principal pompă cu șnec
2 Lumină funcționare
3 Buton oprire de urgenţă 
4 Invertor fazic
5 Întrerupător principal
6 Indicator luminos grilă
7 Selectare viteză motor 

electric (1/2) 

(Versiunea trifazică)

6

5

2
1

3

7

4

STEP 120 230V/50Hz
2.2 kW Sph
Cod. 1106090

STEP 120 400V/50Hz
cu 2 viteze - 3.6/4.8 kW Tph
Cod. 1106091

50 Hz

Mixer planetar opțional pentru 
mortare convenționale și tencuieli 
preamestecate

UTILIZARE
Pentru pulverizare și pompare mortar convențional și tencuieli 
preamestecate, armat cu fibră și mortare refractare, injectare, 
materiale ignifuge, șape autonivelante, pentru injectări de armare 
la presiune controlată.

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.

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)

Compresor integrat

PANOU DE COMANDĂ PANOU DE COMANDĂ 
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MALAXOR PLANETAR

NOTA*: Distanta de pompare poate varia depinzand de: tipul materialului folosit, inaltimea de pompare, consistenta materialului, tipul pompei instalate

STEP 120 230V/50Hz STEP 120 400V/50Hz 
 Alimentare -  Cu malaxor Fără malaxor Cu malaxor Fără malaxor
Putere motor kW  2,2  2,2  3,6 la 1 viteza/4,8 la 2 viteza 3,6 la1 viteza/4,8 la 2 viteza
Putere malaxor kW 1,4 - 1,1 - 
Compresor electric - kW 0,75  l/min 250 kW 0,75  l/min 250 kW 2,2  l/min 310 kW 2,2  l/min 310 
Granulometrie max. (IM 25L) mm 8 8 8 8 
Debit material max. l/min de la 4 la 20 de la 4 la 20 17/35 17/35 
Dist pompare orizontală (*) m 40 40 60 60 
Dist pompare verticală (*) m 15 15 30 30 

l 120 120 120 120 
l 120 - 120 - 

mm 820/2040/1275        820/2040/960      820/2040/1275      820/2040/960 
kg 404 280 404 280 

+

Malaxor planetar  
230V/50Hz 1,4 kW Sph
Cod. 1107572

Malaxor planetar  
400V/50Hz 1,4 kW Tph
Cod. 1107573

AMESTECARE RAPIDĂ ȘI OMOGENĂ

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.

· 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

Capacitate benă
Capacitate malaxor

Greutate
Dimensiuni lăţime-lungime-h
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PRESTIGE
Pulverizator tencuială monofazic pentru materiale uscate preamestecate

Echipament standard 
✓ Motor diesel 15 kW
✓ Compresor 400 l/min.
✓ 2L6 pompă cu șnec
✓ 10+20 m furtun material Ø 35 mm
✓ 5 m furtun material Ø 25 mm
✓ 2 bureți curățare
✓ 16+20 m furtun aer Ø 13 mm
✓ 1 garnitură suport furtun
✓ Malaxor ce se poate înclina
✓ Pompă volumetrică hidraulică
✓ Kit remorcare (doar in țările unde acest lucru este permis)
✓ Cutie de accesorii din metal

PRESTIGE Eco T Power
15 kW
Cod. 1106130

UTILIZARE
Pentru amestecarea si pulverizarea gletului la saci sau din 
siloz: materiale preamestecate, materiale preamestecate 
pe baza de ipsos, tencuială izolantă, materiale densitate 
mică șapă autonivelantă. 

Senzor de siguranță pentru oprirea 
padelelor dacă grila este deschisă

Pompă volumetrică pentru încălzirea 
redusă a uleiului și eficiență mai 
mare a circuitului hidraulic. 

Malaxorul de capacitate mare (180 l), 
are paletele proiectate pentru 
controlul prafului pentru a reduce 
emisia de praf în timpul amestecării 

Reglează numărul de rotații în funcție de 
faza de lucru
· Consum redus
· Emisii reduse
· Autonomie de lucru mai mare

Benă de 
capacitate 
mărită (200 l)
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 Putere motor ISO 3046/1-IFN kW  15 (la 2400 rpm)
Debit compresor l/min 400  
Granulometrie max pompabilă mm 4-6 (2L6)
Debit variabil l/min 0-60 (2L6) 
Presiune max. bar 40 (2L6) 
Capacitate benă l 200 
Capacitate malaxor l 180 
Dimensiuni grosime/lungime/h (malaxor încinat) mm 1360/3340/1340 
Greutate kg 750 
Nivel zgomot dB (A) < 78 
(*) Remorca înmatriculabilă este posibilă doar în țările unde este permis

SISTEM DE CURĂȚARE CU JET 

MOTOR DIESEL

Mortar tradițional și preamestecat
✓ 1107036 – Grilă vibrantă
✓ 1107149 – Unitate pompare IM 25
✓ 1107577 – Pistol pulverizator pentru mortar traditional și preamestecat
✓ 1107560 – kit 5 piese Ø 16 mm

Șapă autonivelantă
✓ 1107090 Unitate pompare 60.12 pentru șape autonivelante

Ac
ce

so
rii

 re
co

m
an

da
te

 p
en

tru
:

+
CONTOR DE APĂ ELECTRONIC

PANOU DE COMANDĂ

Cod. 1107209 
AQUA CONTROL contor de apă electronic: 

pentru reglarea ușoară și rapidă a cantității de 
apă care urmează să fie pusă în malaxor la 

fiecare ciclu de amestecare.
Opțional

Motor în 3-cilindri, motor diesel răcit cu lichid
care satisface ultimele  reglementări anti-

poluare și reduce zgomotul.
Viteza de operare 2400 rpm pentru uzură și 

un consum redus de combustibil.

Cod. 1107208
Sistem de curățare cu presiune140 bar

Opțional

Panou de comandă ANTI SHOCK cu comenzi 
electrice 

(Contor ore standard)
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SPEEDY
Masina de finisat umed pentru tencuieli si gleturi mecanizate

Cod Accesoriu 

1107107
Disc burete de culoare brună pentru 
tencuieli cu granulație medie

1107108 Disc burete de culoare albastra pentru 
tencuieli fine

1107106 Disc negru din material plastic pentru 
suprafete dure

kW 0,80Putere instalata  
Voltaj - 230V / 50Hz 

- IP44 Izolare unitate  
Greutate unitate kg 15 

kg 6 Greutate slefuitor 
Dimensiuni unitate (Lxlxh) mm 300/300/360 

rpm 100 Viteza rotatie disc 
Diametru paleta slefuire mm 370 

l 3Capacitate bidon apa 

SPEEDY 230V50Hz kW 0,8 - Cod. 1107109
Cu disc burete de culoare bruna pentru tencuieli cu 
granulatie medie (Cod. 1107107) 



Putere 0,75 kW
Debit 250l/min
Presiune maximă 4 bar
Funcționare capacitate mare S1 (funcționare continuă)

PERFORMANȚĂ MAXIMĂ MOTOR

ÎNLOCUIREA FILTRELOR DE AER ARBORE COTIT DINTR-O BUCATĂ

100%
IMER
production

Compresor IM250
230V/50Hz  0.75 kW Sph
Cod. 1107543

Compresor IM250
230V/60Hz  0.75 kW Sph
Cod. 1107508

Compresor IM250
110V/50Hz  0.75 kW Sph
Cod. 1107547

Compresor IM250
115V/60Hz  0.55 kW Sph
Cod. 1107546

50 Hz 60 Hz

Compresor pentru pulverizator tencuială

Cele mai fiabil
din clasa sa

Răcirea separată a motorului electric și a 
capetelor de membrană ale compresorului 
pentru o temperatură de funcționare mai 
mica și o viață mai lungă a membranelor.

Înlocuirea rapidă a filtrului de aer pentru o viață 
lungă a compresorului. Datorită sistemului 
capcană acesta oferă o excelentă silențiozitate.

Arbore cotit compressor-motor dintr-o singură 
piesă. Performanță mecanică maximă, absența 
componentelor de transmisie, valve cu treceri 
de aer mari din oțel inoxidabil

www.italiastar.ro 19



ACCESORII & PIESE DE SCHIMB
Pulverizatoare mortar și pompe cu șnec

Kit  

Statoare și șnecuri

Malaxoare

Pistol pulverizator

Componente pistol pulverizator

Furtunuri

www.italiastar.ro 20
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ACCESORII & PIESE DE SCHIMB

1107005

Kit mortar preamestecat/traditional 

•

1107006

Kit injectare

•

1107009

Kit vopsire

•

1107010

Kit de nivelare şi spaţiere

•

1107082 Kit Injectare •

1107091

Kit autonivelare mortar 

•

1107594

Kit Injectare 230V/400V

•

Cod produs Kit aplicaţii Accesorii Small 50 Koine 3 Koine 4/5 Koine 35 Step 120 Prestige

· Pistol pulverizator
· Deflector Ø 12 mm pentru mortar traditional
· Deflector Ø 10 - 14 mm pentru mortar 
preamestecat
· 15 m furtun Ø 25 mm pentru material cu 
cuplaje cu came
· 16 m furtun aer Ø 13 mm cu cuplaje Geka
· Nr. 1 curățător pistol pulverizator
· Nr. 1 burete Ø 30

· Unitate contor de presiune și manometru
· Garnitură alamă M. 1" F. 3/4"
· Small 50 pistol pulverizator cu 1 deflector cu 
cuplaj furtun Ø 16 mm
· 10 m furtun Ø 25 mm pentru material cu 
cuplaje cu came
· 5 m furtun Ø 25 mm pentru material cu 
cuplaje cu came
· Curățitor pistol pulverizator și burete Ø 30 mm

· Pistol pulverizator + deflectoare Ø 5 - Ø 6 mm
· 10 m furtun Ø 19 mm pentru material cu 
cuplaje cu came
· 16 m furtun aer Ø 13 mm cu cuplaje Geka
· Curățitor pistol pulverizator și burete Ø 25 mm
· Dispozitiv de reducere a furtunului

· Pistol pulverizator 
· Deflectoare Ø5 - Ø6 - Ø8 - Ø12 mm
· Deflector cu cuplaj furtun Ø 16 mm
· 10+5 m furtun  Ø 25 mm pentru material cu 
cuplaje cu came
· 16 m furtun aer Ø 13 mm cu cuplaje Geka
· Curățitor pistol pulverizator și burete Ø 30 mm

· Nr. 1 comandă de la distanţă (lungime fir 
16 m)
· Nr. 1 Rotor D8-1,5 ECO (rif.1107031)
· Nr. 1 Stator D8- 1,5 (rif.1107028)
· Nr. 1 Dispozitiv electric de control de la 
distanță pentru conectare
· Nr. 1 malaxor autonivelare

· Unitate contor de presiune și manometru
· Pistol pulverizator 
· Nr. 1 deflector Ø16
· 5 m furtun material Ø25 cu cuplaje cu 
came
· Nr. 1 curăţitor pistol pulverizator 
· Nr. burete pentru curatare furtun Ø25
· 5 m furtun material cu cuplaje Ø25 Ø35
· Comanda de la distanta electrica 16 m 
cablu electric
· Extensie comanda de la distanta (15 m)
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1107020 •

1107021 •

1107163 •

•

•

•

•

•

•

Rotoare si Statoare Accesorii Small 50 Koine 3 Koine 4/5 Koine 35 Step 120 Prestige

ACCESORII & PIESE DE SCHIMB

Cod produs

Stator D 6-3
· Culoare: portocaliu
· Granulometrie max 2 mm
· Debit material l/min** 33
· Presiune de lucru 30 bar

Rotor D 6-3 portocaliu

Rotor D 6-3 cu bolț

NOTA : Performantele se pot modifica depinzând de material si de modelul utilajului.    **Debit la 400 RPM moto

1107017

Rotor D 6-3 FLEX portocaliu

•

•1107037

Stator D 6-3 NO SPIN anti-rotație
· Culoare:portocaliu
· Granulometrie max 2 mm
· Debit material l/min** 33
· Presiune de lucru 30 bar

•

1107040

Stator D 5-2,5 NO SPIN anti-rotație
· Culoare:gri
· Granulometrie max 3 mm
· Debit material l/min: 25
· Presiune de lucru 25 bar

1107023
Rotor D 5-2,5 gri

· Granulometrie max 2 mm
· Debit material l/min**: 33
· Presiune de lucru 30 bar

· Granulometrie max 2 mm
· Debit material l/min**: 33
· Presiune de lucru 30 bar

· Granulometrie max 2 mm
· Debit material l/min**: 33
· Presiune de lucru 30 bar

· Granulometrie max 3 mm
· Presiune de lucru 25 bar

1107044
Rotor D 5-2,5 FLEX
· Granulometrie max 3 mm
· Presiune de lucru 25 bar

1107041

Stator D 7-2,5 NO SPIN anti-rotație
· Culoare:alb
· Granulometrie max 3 mm
· Debit material l/min: 28
· Presiune de lucru 25 bar

1107025
Rotor D 7-2,5 alb
· Granulometrie max 3 mm
· Presiune de lucru 25 bar

1107042

1107027

Stator D 8-2 NO SPIN anti-rotație
· Culoare:negru
· Granulometrie max 5 mm
· Debit material l/min**: 35
· Presiune de lucru 25 bar

Rotor D 8-2 negru
· Granulometrie max 5 mm
· Debit material l/min**: 35
· Presiune de lucru 25 bar
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ACCESORII & PIESE DE SCHIMB

•

•1107030

• • •

• •

• •

• •
1107162

• •1107038

• •1107039

Rotoare si Statoare Accesorii Small 50 Koine 3 Koine 4/5 Koine 35 Step 120 PrestigeCod produs

Stator D 8-1,5 MONO CLAMP
· Culoare verde
· Granulometrie max 5 mm 
· Debit material l/min** 35
· Presiune de lucru 25 bar

Rotor D 8-1,5 MONO CLAMP verde

Stator D 5-2,5 MONO CLAMP 
· Culoare: violet
· Granulometrie max 3 mm 
· Debit material l/min** 30
· Presiune de lucru 20 bar

Rotor MONO CLAMP cu bolț

Stator monofazic MONO
· Culoare violet
· Granulometrie max 3 mm 
· Debit material l/min** 30
· Presiune de lucru 20 bar

Rotor D 5-2,5 Monoflex - violet

NOTA Performantele se pot modifica depinzând de material si de modelul utilajului.  **Debit la 400 RPM motor

1107043

Rotor D 8-2 FLEX negru
· Granulometrie max 5 mm
· Debit material l/min**: 35
· Presiune de lucru 25 bar

1107031

1107084

1107085

Rotor D 5-2,5 MONO CLAMP violet
· Granulometrie max 3 mm
· Debit material l/min**: 30
· Presiune de lucru 20 bar

· Granulometrie max 3 mm
· Debit material l/min**: 30
· Presiune de lucru 20 bar

• •
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ACCESORII & PIESE DE SCHIMB

1107032 •

1107033 •

1107028
•

1107029 • • •

1107077 • •

1107078 • •

1107110 • •

1107111
• •

1107081 • •

1107083 • •

Rotoare si Statoare Accesorii Small 50 Koine 3 Koine 4/5 Koine 35 Step 120 PrestigeCod produs

Doar
trei faze

Doar
trei faze

Stator pentru spațiere D4-1/2 CLAMP

Rotor pentru spațiere D4-1/2 - Galben

Stator D 8-1,5 - CLAMP 
·  Culoare galben
·  Granulometrie max 5 mm 
·  Debit material l/min** 35
·  Presiune de lucru 25 bar

Rotor D 8-1.5 cu bolț– Galben

Stator 2 L 6
·  Culoare: galben
·  Granulometrie max 6 mm
·  Debit material l/min** 110
·  Presiune de lucru 30 bar

Rotor 2 L 6 - galben

Stator IM 25L CLAMP pentru mortar 
traditional și preamestecat

·  Culoare: albastru
· Granulometrie max 8 mm
·  Presiune de lucru 20 bar

Rotor IM 25L pentru mortar traditional 
si preamestecat - albastru

Stator 60.12 CLAMP pentru șapă 
autonivelantă

Rotor 60.12 CLAMP
pentru șapă autonivelantă - galben

NOTA: Performantele se pot modifica depinzând de material si de modelul utilajului. **Debit la 400 RPM motor.

· Culoare: galben
· Granulometrie max 2 mm 
· Debit material l/min** 13
· Presiune de lucru 25 bar

·  Culoare: galben
·  Granulometrie max 8 mm
·  Debit material l/min**320
·  Presiune de lucru 20 bar
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ACCESORII & PIESE DE SCHIMB

1107542 Malaxor Standard • •

1107100 Malaxor Standard •

1107541 Malaxor materiale ușoare • •

1107590
Malaxor pentru materiale ușoare 
bază polistiren •

1107517 Malaxor Turbo • • •

1107597 Malaxor mortar autonivelant • •

3223347 Racletă cuvă amestecare • •

3224916 Racletă cuvă amestecare •

3223349 Racletă curățare cuvă amestecare • • •

3223352 Cuplaj transmisie reductor • • •

3223354 Cheie pentru montarea tijei de curatare • • •

Malaxoare Accesorii Small 50 Koine 3 Koine 4/5 Koine 35 Step 120 PrestigeCod produs
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ACCESORII & PIESE DE SCHIMB

1107011 • • • • •

1107540 • • • •

1107549 • • • •

1107568 •

1107577 • •

1107504 •

1107499 • •
monofazic

Pistol pulverizator Accesorii Small 50 Koine 3 Koine 4/5 Koine 35 Step 120 PrestigeCod produs

Pistol pulverizator pentru kituire, 
netezire, vopsire si injectarea fara 
deflectoare

Pistol pulverizator cu deflector Ø14 
pentru mortar preamestecat

Pistol pulverizator pentru materiale 
ignifuge (lungime 1,43 m)

Pistol pulverizator Ø25F

Pistol pulverizator pentru mortar 
traditional si preamestecat Ø35M

Pistol pentru kituire

Lance conica pentru rosturi •
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ACCESORII & PIESE DE SCHIMB

1107551 • • • •
1107552 • • • •
1107553 • • • •
1107554 • • • •
1107557 • •
1107558 • •
1107559 • •
1107560 • •
1107561 •
1107562 •
1107563 •
1107564 •

1107604
Kit deflectoare Ø5-6-8-12-16 mm
Oțel dur inoxidabil •

1107566 Kit 3 piese cu cuplaj furtun Ø16 •

3209356 Șurub cu ureche pistol pulverizator • • • •

3223345 Cap pistol pulverizator • • •

Componente pistol Accesorii 1107540 1107011 1107549 1107568 1107577Cod produs pulverizator

Kit 10 bucati: Deflector Ø10 mm (Duse)
pentru tencuiala preamestecata

Kit 10 bucati: Deflector Ø12 mm (Duse)
pentru tencuiala preamestecata

Kit 10 bucati: Deflector Ø14 mm (Duse)
pentru tencuiala preamestecata

Kit 10 bucati: Deflector Ø16 mm (Duse)
pentru tencuiala preamestecata

Kit 5 bucati: Deflector Ø10 mm (IMER) 
Poliuretan pentru tencuială traditională

Kit 5 bucati: Deflector Ø12 mm (IMER) 
Poliuretan pentru tencuială traditională

Kit 5 bucati: Deflector Ø14 mm (IMER) 
Poliuretan pentru tencuială traditională

Kit 5 bucati: Deflector Ø16 mm (IMER) 
Poliuretan pentru tencuială traditională

Kit 3 bucati: Deflector Ø5 mm 
Oțel dur pentru vopsire, netezire, kituire

Kit 3 bucati: Deflector Ø6 mm 
Oțel dur pentru vopsire, netezire, kituire

Kit 3 bucati: Deflector Ø8 mm 
Oțel dur pentru netezire

Kit 3 bucati: Deflector Ø12 mm 
Oțel dur pentru kituire cu ajutorul 
compresorului
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ACCESORII & PIESE DE SCHIMB

3223348 Țeavă plastic pentru pistol pulverizator • •

3224361
Cuplaj cu came pentru pistol pulverizator

•

3226721 Cap pentru pistol pulverizator Step 120 •

3225598 Țeavă aer cu valvă pentru pistol pulverizator • •

3223694 Racletă de curățare pentru pistol pulverizator • • • • •

Componente pistol Accesorii 1107540 1107011 1107549 1107568 1107577Cod produs
pulverizator

Step 120
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ACCESORII & PIESE DE SCHIMB

Furtunuri Accesorii Cod produs Furtunuri Accesorii

1107529
10 m furtun Ø19 mm pentru  
material cu cuplaje cu came 

1107525
5 m furtun Ø25 mm pentru  
material cu cuplaje cu came

1107526
10 m furtun Ø25 mm pentru  
material cu cuplaje cu came

1107527
5 m furtun Ø25 mm pentru 
material cu cuplaje cu came 

1107528
10 m furtun Ø35 mm pentru 
material cu cuplaje cu came 

1107533
10 m furtun cauciuc Ø50 mm 
cu cuplaje cu came 

1107534
20 m furtun cauciuc Ø50 mm 
cu cuplaje cu came 

1107579
20 m furtun material cu cuplaje cu 
came pentru Silent 300cl 

1107074
5 m furtun material Ø25 
M35/M25 cu cuplaje cu came 

1107075
20 m furtun material Ø35 M50/F35
cu cuplaje cu came 

1107203
Furtun material  Ø 50F - Ø 35 M 
Lungime 10 m

1107578
10 m furtun material Ø60 cu  
cuplaje cu came

1107530
5 m furtun aer Ø13mm cu 
cuplaje Geka

1107531
10 m furtun aer Ø13mm cu 
cuplaje Geka

1107532 16 m furtun aer Ø13mm cu cuplaje 
Geka

3228464 Furtun apă 30 m 

3224706 Cuplaje cu came Ø19 F

3224701 Cuplaje cu came Ø25 F

3224492 Cuplaje cu came Ø50 F

3224869 Garnitură pentru cuplaje cu came Ø19

3224830 Garnitură pentru cuplaje cu came Ø25

3224831 Garnitură pentru cuplaje cu came Ø35

3224499 Garnitură pentru cuplaje cu came Ø50

3225891 Garnitură pentru cuplaje cu came Ø65

3224498 Mâner cuplaj cu came 
Ø19-25-35-50

3225929
Cuplaj cu came de reparare furtun 
Ø19M

3225933
Cuplaj cu came de reparare furtun 
Ø25M 

3225935
Cuplaj cu came de reparare furtun 
Ø35M

3225937
Cuplaj cu came de reparare furtun 
Ø50M

3225940
Cuplaj cu came de reparare furtun 
Ø50M pentru furtun Ø35 

Cod produs

1107076 20 m furtun aer Ø13mm cu cuplaje 
Geka

3223631 Electrovalva 1/2" 24V 50/60 Hz 

3228388 Electrovalva 1/2" 24VDC

3227839 Electrovalva 1/2" 220V 50/60 Hz
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ACCESORII & PIESE DE SCHIMB

Furtunuri Accesorii Cod produs Furtunuri Accesorii

3225930
Cuplaj cu came de 
reparare furtun Ø19F

3225934 Cuplaj cu came de 
reparare furtun Ø25F

3225936 Cuplaj cu came de 
reparare furtun Ø35F

3230909
Cuplaj cu came de reparare  
furtun Ø50F pentru furtun Ø35

3225938
Cuplaj cu came de 
reparare furtun Ø50F

3225941 Clamă furtun material Ø28-35

3225942 Clamă furtun material Ø32-40

3225943 Clamă furtun material Ø39-48

3225944 Clamă furtun material Ø60-76

1107565 Kit montare cuplaj cu came Ø35F-Ø25 M

1107087 Kit curățare furtun material Ø35

1107103 Kit curățare furtun material Ø25

Kit curățare furtun material Ø50

1107105 Kit curățare furtun material Ø65

1107519
Kit 10 bucati: burete pentru 
curatare furtun Ø25 mm

1107520
Kit 10 bucati: burete pentru 
curatare furtun Ø35 mm

1107521
Kit 10 bucati: burete pentru 
curatare furtun Ø50 mm

1107522
Kit 10 bucati: burete pentru 
curatare furtun Ø60 mm

3223728
Cuplaje Geka cu conector 
furtun Ø18

3223615
Cuplaje Geka cu conector 
furtun Ø13

3224818 Cuplaje Geka cu conector 
furtun Ø10

3223428 Cuplaje Geka cu filet interior 1”

3224382 Cuplaje Geka cu filet interior 1/2”

3223636 Cuplaje Geka cu filet interior 3/4”

3230172 Cuplaje Geka cu filet interior 3/8”

3223722 Cuplaje Geka cu filet exterior 1”

3224203 Cuplaje Geka cu filet exterior 1/2”

3223614 Cuplaje Geka cu filet exterior 3/4”

3223404 Cuplaje Geka cu filet exterior 3/8”

3223697 Garnitura de cuplare Geka

Cod produs

3223633 Debit metru 100-1500 l/h

3223629
Reductor presiune 1/2" 
pentru masinile de tencuit

1107104
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ACCESORII & PIESE DE SCHIMB

1107016 Benă internă vibrantă 220V 50/60Hz •

1107503 Kit de roți pneumatice •

1107510 Grilă vibrantă 230V/50 Hz •

1107511 Concasor saci •

1107512 Unitate contor de presiune •

1107513 Capac benă •

1107515 Unitate de control a presiunii •

1107610
Compresor electric cu piston C400 
pentru Small 50 230V/50Hz •

1107543
Compresor electric cu membrană
230V/50Hz, 250 l/min. •

1107544 Extenise comanda la distanta 15 m • •
220V

1107545 Comanda la distanta 16 m • •
220V

Cod produs Accesorii pulverizator tencuiala Accesorii Small 50 Koine 3 Koine 4/5 Koine 35 Step 120 Prestige
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ACCESORII & PIESE DE SCHIMB

Cod produs Accesorii pulverizator tencuiala Accesorii Small 50 Koine 3 Koine 4/5 Koine 35 Step 120 Prestige

1107569 Grilă materiale preamestecate •

1107574
Comanda la distanta electrica 
cu cablu de 37 m • •

1107570 Furtun din otel in forma de U Ø 25 • • • • •

1107591
Grila pentru materiale usoare 
capacitate mare (+20 litri) •

1107500 Capac pentru transfer siloz
 (doar Koine 4/Koine 35)

•

3224493 Cablu electric 3x2,5 220V/16A 20 m • • • •
Monofazic

•

1107001
Unitate radio de control de la distanță 
cinci funcții, cu reglare de ieșire 
(pentru Prestige / Silent / Booster)

•

1107036 Grilă vibrantă •

1107491
Griglia aspirante e protezione motore per 
controllo polveri DUST FREE • •

•

•
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ACCESORII & PIESE DE SCHIMB

Cod produs Accesorii pulverizator tencuiala Accesorii Small 50 Koine 3 Koine 4/5 Koine 35 Step 120 Prestige

1107086
Cablu control la distanță (cu 50 m cablu)
(pentru Prestige / Silent / Booster) •

1107088 Unitate de pompare 2L6 pentru • •

1107149
Unitate de pompare IM 25 L pentru 
tencuială traditională și preamestecată • •

1107161 Kit inel remorcare 68x25 mm pentru •

1107208 Sistem contor de apă mecanic •

1107208
Kit curățător cu jet apă sub 
presiune pentru Prestige •

1107209
Sistem contor de apă Aqua 
Control pentru Prestige •

3225836 Kit de control al presiunii pompei cu șnec • •

3225846
Small 50 capac benă
(burete de curățare Ø 40) •

tencuieli preamestecate

Prestige

1107090 Kit pompa 60.12 pentru autonivelare •(trifazic) •

3229358
Manometru, conectare Camlock DN 50 
0-100 bar. • •



MALAXARE
Materiale convenționale preamestecate și mortar fin
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SPIN 15A
Malaxor continuu pentru materiale preamestecate și mortar fin

Echipament Standard Spin 15A
✓ Benă cu grilă de rupere saci
✓ Arbore de amestecare cu palete din oțel rezistent la uzură
✓ Sistem de apă
✓ Pompă de apă
✓ Furtun de apă

Echipament Standard Spin 15A Cappotto
✓ Benă cu grilă de rupere saci
✓ Arbore benă și palete de amestecare mortar fin
✓ Arbore de amestecare cu palete din oțel rezistent la uzură
✓ Sistem de apă
✓ Pompă de apă
✓ Furtun de apă

Benă 60 l

CABLU ELECTRIC RECOMANDAT opțional

Spin 15A 230V/50Hz
1.85 kW Sph
Cod. 1106102

50 Hz
UTILIZARE
Spin 15A pentru amestecare rapidă: tencuieli preamestecate, mortare de 
zidărie, materiale auto-nivelante, materiale preamestecate în saci pentru șapă 
convențională, mortar fin pentru montarea sistemelor de izolație termică și 
faianță (cu kit optional special).
În combinație cu un pulverizator de tencuială sau 
o pompă de mortar, se poate forma o singură unitate de amestecare și de
pompare.
Spin 15A Cappotto Datorită kit-ului de amestecare specific, furnizat ca
standard, este potrivit pentru amestecarea mortarului fin pentru aplicarea
panourilor de izolație termică și faianță.

Cablu electric x2,5 230V/16A 20 m 
Recomandat pentru o utilizare optimă a utilajului

Cod. 3224393

Robinet reglare debit de 
apă pentru o amestecare 
optimă a materialului

Pompă de apă din 
oțel inoxidabil, 
furnizat ca standard

Ușor de transportat 
echilibru perfect 
greutate redusă
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SPIN 15A 
 Alimentare -        230V/50Hz 
 Putere motor kW 1 ,4   
 Viteză malaxor/palete rpm 280 
 Performanță malaxare  l/min 
 Capacitate benă/rezervor l 

15
 60 

 Pompă de apă standard - da
Înălțime de încărcare mm 1165/1095/950 
Dimensiuni latime/lungime/h  mm 720/1380/1165-950 (max-min) 
 Dimensiuni cutie latime / lungime / h mm 800/590/830 
 Greutate (cu ambalaj) kg 85 (89) 
 Nivel zgomot dB(A) <65 

Înălțime reglabilă

Cod produs Accesorii Accesorii  

1107004 Kit malaxare mortar Spin 15A

1107601 Contor litri Spin 15A – Spin 15A Cappotto

Motor brevetat IMER cu 
transmisie directă, care nu 
necesită întreținere

Cuplare malaxor patentat 
IMER pentru o ușoară 
dezasamblare

Cuplul motor mare pentru 
pornire optimă cu 
sarcină maximă

8
3

0
 m

m

590 m
m

800 mm



SPIN 30 Plus
Malaxor continuu pentru materiale preamestecate 

Echipare standard
✓ Motor trifazat 400V/50Hz si monofazat 230V/50Hz
✓ Panou de comanda electric
✓ Bena cu grilaj rupere saci
✓ Rezervor amestecare detasabil
✓ Malaxor din otel rezistent la uzura
✓ Sistem automat de alimentare cu apa
✓ 10m furtun de apa, cuplaje rapide
✓ Pompa apa

Inele pentru ridicarea 
echipamentului

Suport pentru conectarea 
capacului de transfer siloz

Roti mari (370x60 mm) 
pentru o mai bună 
transportare chiar și pe 
teren accidentat

Pompă de apă din 
oțel inoxidabil cu 
autoamorsare cu 
debit automat

Motoreductorul IMER patentat cu axe paralele cu eficiență ridicată care îmbunătățește transmisia 
motorului. Configurația cu motor sub rezervor reduce dimensiunile generale și nu necesită întreținere.

Bena 110 l

Racord mixer patentat IMER pentru o extragere 
ușoară

Spin 30 Plus 230V/50Hz, 2,6 kW
Cod. 1106151

Spin 30 Plus 400V/50Hz, 3,6 kW
Cod. 1106150
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UTILIZARE
Spin 30 Plus pentru amestecare rapidă: tencuieli 
preamestecate, mortare de zidărie, materiale auto-nivelante, 
materiale preamestecate în saci pentru șapă convențională, 
mortar fin pentru montarea sistemelor de izolație termică și 
faianță (cu kit optional special).
În combinație cu un pulverizator de tencuială sau o pompă de 
mortar, se poate forma o singură unitate de amestecare și de 
pompare.



Pompă de apă din oțel inoxidabil cu 
autoamorsare cu debit automat

l 
l/min 
rpm 
kW 
- 

dB(A) 
kg 

 Capacitate bena
 Debit material 
 Viteza rotatii malaxor  
Putere motor
Pompa apa 
Nivel zgomot 
Greutate 
Dimensiuni (L/l/h) mm 

SPIN 30 PLUS
110 
30 
280 

2,2 (monof.) / 3 (trif.) 
si 

<65 
128 

640/1798/1165 

Cod Accesorii

1107514 Kit debitmetru Spin 30 Plus

1107615 Capac pentru transfer siloz Spin 30 Plus

Tub de transport material ușor de înlocuit

Panou control trifazat
• Indicator luminos tensiune retea
• Invertor
• Întrerupător magneto-termic
• Buton de urgență

Panou de control monofazat
• Indicator luminos tensiune de rețea
• Întrerupător magneto-termic
• Buton de urgență

Senzor de siguranță ce deschide camera de amestecare
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MIX 120 Plus
Malaxor compact mix

Echipament Standard
✓ Întrerupător termic-magnetic
✓ Întrerupător limită de siguranță electrică
✓ Grilă cu cuțit de tăiere sac
✓ Mânere extensibile
✓ Roți adiționale
✓ Cârlige de ridicare

Capacitate cuvă litri 120
Performanță de malaxare litri 90 
Diametru cuvă mm 745
Dimens max agregate mm 8 
Viteză palete rpm 38 
Putere motor electric 230V/50Hz kW 1.4 
Alimentare funcționare A 9 
SPL în poziție de operare dB(A) 70 
Greutate utilaj (ambalaj) Kg 130 (139) 
Dimensiuni l/L/h (ambalaj) mm 745/842/1277 (770/880/955) 

DOZARE RAPIDĂ ȘI 
OMOGENĂ

Mix 120 Plus
230V/50Hz 1.4 kW Sph
Cod. 1194300

50 HzUTILIZARE
Ideal pentru amestecarea materialelor convenționale și 
preamestecate și sape tradiționale.

Roți auxiliare pentru o 
încărcare ușoară pe 
platforme

Capacitate 
efectivă 90 l

Panou electric 
cu mecanism
de inversare

Roti pentru manipulare 
manuală pe orizontală

Evacuare

Motor îmbunătățit 1,4 
kw cu cutie de viteze 
în baie de ulei și 
curea de transmisie 
Poly-V de înaltă 
performanță

Înălțime reglabilă

Datorită sistemului de malaxare 
planetar timpul de dozare este minim: 

dozarea a 80 de litri mortar slab 
durează aproximativ 40 de secunde.

Set pale cauciuc (optional)
Cod. 1107618

Kit roti majorate
(optional)
Cod. 1107617
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BETON
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BOOSTER 15
Pompă cu piston în 2 cilindri, acționată hidraulic

Echipament Standard
✓ Motor Diesel răcit cu lichid - 21.2 kW

✓ Benă beton cu agitator

✓ Grilă cu vibrator 12V

✓ Sistem hydraulic cu invertor

✓ Unitate de pompare cu valvă S de înclinare pentru compensarea automată a jocului și a uzurii

✓ Conector de încărcare 4" Victaulic (Ø 100 mm)
✓ Panou de control cu comenzi electromecanice
✓ Patru funcții de control la distanță prin cablu
✓ Kit înlocuire pistoane de pompare
✓ Bară de remorcare pentru varianta de bază ce nu poate fi înmatriculată
✓ Bară de remorcare ce poate fi înmatriculată, frână de staționare și lumini (versiunea înmatriculabilă)

✓ Cutie de accesorii
✓ Pompă de gresare

PANOU DE CONTROL

Panou de control ANTISHOCK 
cu comenzi electromecanice

Booster 15 R
(varianta remorcabila)
Cod. 1106121

Booster 15
Cod. 1106120

UTILIZARE
Pentru pompare beton și sape de beton 
autonivelante și pentru torcretare. 

Compartiment motor 
bine izolat  fonic

Pompă cu sistem exclusiv SOFT 
SPRITZ pentru a asigura o 
performanță ridicată de pompare, 
chiar si la debite scăzute.

Dimensiuni compacte, 
transport facil pe șantier si 
o manipulare mai bună
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+

*Nota: Debitul max și presiunea max. de pompare nu pot fi îndeplinite simultan. 

Alimentare - Motor Diesel
Putere kW 21,2  
Sistem pompare - Bicilindric cu control hidraulic
Diam max agregat mm 25 
Debit (*) m3/h 2-15 
Presiune pompare (*) bar 70 
Conductă evacuare - Victaulic 4" 
Capacitate benă l 240 
Înălțime de încărcare mm 1080 
Dimensiuni lățime/lungime/h(vers remorcabilă) mm 1495/4100/1540 
Greutate kg 1550 

Bena se poate deschide și 
înclina pentru o curățare și 
întreținere mai ușoară

Pompă cu piston 
în 2 cilindri 
acționată hidraulic
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BOOSTER 15
Pompă cu piston în 2 cilindri, acționată hidraulic

CONTROL LA DISTANȚĂ

Booster 15 R (versiune înmatriculabilă)

BENĂSISTEM DE RĂCIRE

Control la distanță 
prin cablu cu 5 funcții 
(Standard)
· Start
· Stop
· Inversare
· Creștere debit
· Descreștere debit

Cod. 1107001
Unitate radio de control de la 
distanță cu cinci funcții și 
reglare evacuare (Opțional)
· Start
· Stop
· Inversare
· Creștere debit
· Descreștere debit

RĂCIRE 
RAPIDĂ
Sistemul de 
răcire de mari 
dimensiuni pentru 
a fi utilizat în 
condiții extreme

Pompă cu sistem 
exclusiv SOFT 
SPRITZ pentru a se 
asigura
performanță ridicată 
de pompare, chiar si 
la debite mici

Motoare ce 
îndeplinesc cele 
mai recente 
reglementări anti-
poluare. 
Compartimentul 
motor bine izolat 
fonic 

Valvă înclinare S cu efect 
de auto-etanșare.
Compensare automată 
pentru uzură de către 
inelul de auto-reglare de 
pe conducta S.

Malaxor 
benă 2 
direcții

CÂRLIG DE TRACTARE 

NEOMOLOGAT  
Fără sistem de frânare, apărători 

și lumini 
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Configurații

Material

Aer

Aditiv

Material

Aer

Compresor recomandat 4500 lit/min 
(Opţional)

Kit pentru 
pompare beton
Cod. 1106123
· 7 țevi oțel dn 4" l=3 mt pentru Victaulic
· 1 furtun cauciuc 4" l.3 mt 4" Victaulic-free
· 2 coturi oțel dn 4" r=250/90° pentru Victaulic
· 2 coturi oțel dn 4" r=250/45° pentru Victaulic
· 12 cuplaje Victaulic dn 4”
· 15 garnituri pentru cuplaje Victaulic dn 4”
· 2 mingi curăţare pentru furtun diam. 150/200
· 1 garnitură pentru recuperare minge curăţare dn 4”
· 1 cot 90° cu orificiu de intrare mingi
· 1 cot vârf ø 100 Victaulic

Kit pentru
aditivi priză rapidă
Cod. 1107172
· Unitate pompare (motor hidraulic și pompă cu şnec collector 3/4")
· 4 m furtun pentru conectare la rezervorul de aditivi
· Pistol pulverizare pentru torcretare ID 50 complet cu cuplaje cu
came, 3/4" cuplaje Geka şi conectori pentru aditivi
· Panou de control cu ajustare debit aditivi manual/automat
(proportional cu debitul de beton)

Kit pentru torcretare 
SPRITZBETON
Cod. 1106124
• 2 furtunuri cauciuc diam. 50 l.10 mt Victaulic 2" – Victaulic 2"
• 1 furtun cauciuc diam. 50 l.10 mt Victaulic 2" - cam dn 50
• 1 grilă benă completă ochiuri 15 mm
• 1 pistol spritz beton dn 50 cu cuplaje Geka rapide 3/4" pentru aer
• 1 con reductor dn 100(4")-dn 50 (2")
Victaulic l=1000mm
• 1 curea de agăţat furtun
• 2 mingi de curăţare pentru furtun
diam.50
• 1 cuplaj Victaulic dn 4”
• 2 garnituri pentru cuplaj Victaulic dn 4”
• 3 cuplaje Victaulic dn 2”
• 6 garnituri pentru cuplaje Victaulic  dn 2”
• 1 garnitură pentru cuplaj cu came dn 50
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ACCESORII BETON

Cod produs Accesorii Cod produs Accesorii

1107170 Kit automat sistem lubrefiere

1107171 Kit curăţare cu jet de apă sub presiune

1107001
Unitate radio de control de la distanță
cu cinci funcții şi cu reglare evacuare

1107196 Kit extensie benă 380 l (cauciuc)

1107197 Kit extensie benă 500 l (oţel)

Accesorii pentru DN100 (4")

1107174 Ţeavă oţel ID 4" l=3mt pentru Victaulic

1107175 Ţeavă oţel ID 4" l=1mt pentru Victaulic

1107176 Cot oţel ID 4" r=250/90° pentru Victaulic

1107177 Cot oţel ID 4” r=250/45° pentru Victaulic

1107178 Cot 90°cu orificiu de intrare mingi

1107179 Cuplaje Victaulic ID 4"

1107180 Kit nr. 5 garnituri pentru cuplaj Victaulic ID 4"

1107184
Coş pentru recuperare 

1107185
Furtun cauciuc diam. 100 mm l. 3 mt
Victaulic 4"- Victaulic 4"

1107186
Furtun cauciuc diam. 100mm l.3 
mt 4” Victaulic-free

1107198 Cot ID 4" (100 mm) cu cârlig

1107202 Sistem de curăţare pentru furtun 

1107183 Mingi de curăţare pentru furtun Ø 100 (4")

1107206 Cot la sol pentru conductă de beton

1107205 Suport țeavă de oțel Ø 4”

Accesorii pentru DN 75 (31/4")

1107191
Con reductor ID 100 (4") - ID 75
(3'/4") att. Victaulic l=1000 mm

1107193 Cuplaj Victaulic ID 3'/4"

1107190
Furtun cauciuc diam. 75 L.10 mt victaulic
3'/4" + victaulic 3'/4"

1107195 Minge curăţare pentru furtun Ø 75 mm

1107200 Cot oţel 45° ID 3'/4" (75 mm) pt Victaulic

1107199 Cot oţel 90° ID 3'/4" (75 mm) pt Victaulic

1107194
Kit nr. 5 garnituri pentru cuplaj Victaulic
 ID 3'/4"

Accesorii pentru DN 50 (2") - torcretare

1106250
Lance sprit beton DN 50-2

1107192
Pistol de beton Spritz ID50 cu 
cuplaje rapide Geka 3/4” pentru aer 
și aditivi priză rapidă 

1107187
Con reductor ID 100(4")-ID 50(2")
Victaulic L=1000

1107188
Furtun cauciuc Ø 50 L.10 mt Victaulic 2 "
- Victaulic 2"

1107189
Furtun cauciuc Ø 50 mm l. 10 mt
Victaulic 2" - cam ID 50

1107181 Cuplaj Victaulic ID 2"

1107182
Kit nr. 5 Garnituri pentru cuplaje 
Victaulic ID 2"

1107069
Cârlig de remorcare pentru Mover 
și Booster

minge de curăţare ID 4"

ID 4" (100 mm)

1106251
Kit duze pentru lance Spritz Beton



ȘAPE CONVENȚIONALE ȘI 
AUTO-NIVELANTE
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MOVER 190e
Transportoare pneumatice pentru șape convenționale cu acționare directă și ciclu automat de pompare

Echipament Standard 

✓ Rezervor presiune certificat
✓ Cupă de încărcare cu alimentator hidraulic (Mover 190eb)
✓ 20+10 m furtun material Ø 60 mm cu cuplaje cu came (Mover 190e/190eb)
✓ 20+10+10 m furtun material Ø 60 mm cu cuplaje cu came (Mover 270e/270eb)
✓ Trepied cu cuplaj Ø 60 mm
✓ Conductă evacuare material Ø 60 mm 
✓ Pompă de gresare manual
✓ Cablu electric 20m 
✓ Cutie de accesorii din metal cu bureți de spălare
✓ Furtun metalic "în formă de U", fitinguri și 2 accesorii suport furtun

Mover 190 eb

MOVER 190e 230V/50Hz
2.2 kW Sph
Cod. 1106016

MOVER 190eb 230V/50Hz
2.2 kW Sph with loading bucket 
Cod. 1106015

Cod. 1107057 (190/270eb)

50 Hz
UTILIZARE
Pentru transport
șapă convențională

Motor monofazic
- 2.2 kW

Tablou electric 
ușor de utilizat

Palete de 
amestecare și 
suporturile lor, 
fabricate din fontă cu 
grafit pentru o viață 
mai lungă

Sistem de aer 
complet protejat

Mecanism de înfășurare 
cablu și frânghie cu 
lopată de încărcare 
(Opțional)

MOVER 270e 400V/50Hz 
5.5 kW Tph
Cod. 1106011

MOVER 270eb 400V/50Hz 
5.5 kW Tph cu cupa de 
încarcare Cod. 1106010
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MOVER 270e

+

Mover 270 eb

Mover 190e Mover 190eb Mover 270e Mover 270eb
 Alimentare - 230V/50Hz 230V/50Hz   400V/50Hz  400V/50Hz
Putere motor kW 2,2 2,2  5,5 5,5 
Putere alimentator kW - 0,75 - 1,5
Dimens max agregate pompabile mm 10/15 10/15 10/15 10/15 
Media evacuata pe ciclu l 150 150 200 200

l 190 190 270 270 
Înălțime de încărcare mm 950 350 950 350
 mm 1150/2970/1450       1150/2970/2285     1150/3150/1450     1150/3150/2285
Greutate kg 590 700    630   750
Nivel zgomot dB(A) < 57 < 57 < 57 < 57 
Cupă încărcare - nu da nu da

Pantă mai mare (până la 65°) 
pentru cupa de încărcare. 
Dispozitivul de comandă 
coborâre  poate fi acționat 
și atunci când
utilajul este rece

Scuturi împotriva uzurii 
mai late în interiorul 
rezervorului de 
malaxare

Trapă cu valvă de siguranță 
incorporată

Motor trifazic 
5.5 kW

Ciclul automat de pompare, trecere 
directă pentru performanță înaltă și 
întreținere redusă

Capacitate rezervor

Dimens  l/L/h cu cupa ridicată
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MOVER 270d EVO
Transportator pe roti pentru substrat tradițional și pre-amestecat, cu prestații ridicate și ciclu automat

APLICAȚII 
Pentru transportarea de substrat tradițional 
și pre-amestecat 

MOVER 270db EVO Motor diesel 
• Cu bena de încărcare

Cod. 1106225

MOVER 270dbr EVO Motor diesel 
• Remorcabil • Cu bena de încărcare

Cod. 1106220

Cilindru de 
ridicare cu 
dubli efect 

Benă de încărcare cu 
înclinație mare, până la 65° 

Capotă motor cu grad 
mare de absorbție a 
zgomotului 

Șasiu aprobat 
până la 140
km/h 
(Viteza de tractare pe stradă este 
definită în fiecare țară de respectivul 
cod rutier) 

Sistem de 
amestecare cu 
inversare a 
sensului de 
rotație  

Cuplare directă 
compresor -motor Diesel 
cu manșon FAST-LOCK 

Scuturi interne 
rezervor din oțel anti 
uzură  

Motor diesel Yanmar - 35 kw, 4 cilindri 

Dotări de serie 
✓ Compresor încorporat cu acționare directă FAST-LOCK
✓ Rezervor cu presiune omologată 270 l
✓ Roți pneumatice 195 R14
✓ Timonă reglabilă care nu se tractează pe stradă (Mover 270db)
 ✓  Timone ce se tractează pe stradă, frână de motor și semnalizări

(Mover 270dr/270dbr)
✓ Benă de încărcare (Mover 270 db / dbr)
✓ 20+10+10 m tub pentru material Ø 60 mm cu prindere cu came
✓ Suport regulator de flux cu prindere  Ø 60 mm
✓ 2 bride prindere conductă, suport conductă metalic
✓ Colector ieșire material Ø 60 mm
✓ Instalație oleodinamică integrată
✓ Pompa pentru lubrifiere manuală
✓ Casetă pentru accesorii de curățenie
✓ Cârlig central de ridicare și echilibrare controlată
✓ Dispozitiv de contorizare ore
✓ Picioare telescopice de stabilizare
Accesorii opționale 
✓ Sistem de ungere temporizat, automat
✓ Aparat de spălat cu presiune 140 bar



• Ciclu automat de pompare cu
indicator de avansare

• Ciclu timp de amestecare reglabil
• Ciclu automat de golire conducte reglabil
• Tablou cu auto-diagnostic automat

FULL-CHECK
• Dispozitiv de contorizare ore cu

indicator parametri mașină
• Rezervă carburant SMARTSTOP

Prindere rapidă 
cu aer comprimat 

Suport regulator de flux 

Axă de tractare care se auto 
reglează cu roată ranforsată 

Garnitură bocaport 
presurizată pentru 
recuperare uzură  

Sistem de răcire FAST-FLOW Bocaport cu supapă de 
siguranță integrată pentru 
manevre sigure și ușoare 

Bară de lumini pentru 
versiunea tractabilă “R” 

Lopată de rașchetare cu
scripete de ridicare si înfășurare
pentru cablu electric (opțional)

Putere motor kW 35 35 35 
Sarcină compresor l/min 4340 4340 4340 
Presiune max compresor bar 7 7 7 
Granulometria max 
transportabilă 

mm 12-16 12-16 12-16

Randament mediu pe ciclu l 220 220 220 
Capacitate rezervor l 270 270 270 
Înălțime de încărcare mm 660 1000 660 
Dimensiuni larg./lung./h mm 1470/4903/2521 cu bena 

ridicată 
1470/4963/1603 1470/4903/2521 cu bena 

ridicată 
Peso kg 1760 1680 1790 
Nivel putere sonoră 
garantat 

dB 
(A) 

< 99 < 99 < 99 

Benă de încărcare - da nu da 
Kit tractare pe stradă - nu da da 

Mover 270db Mover 270dr Mover 270dbr 
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www.italiastar.roMOVER 190/270 WT

MOVER WT fără conducte 

MOVER WT fără conducte, cu următoarele dotări 
Suport regulator de flux, suport pentru ținut conductele, garnituri, colector de tur și casetă accesorii

pentru curățarea conductei.

1106014 MOVER 190 E WT 

1106017 MOVER 190 EB WT 

1106012 MOVER 270 E WT 

1106013 MOVER 270 EB WT 

1106226 MOVER 270 DB WT 

1106224 MOVER 270 DBR WT 

CÂRLIG DE TRACTARE 

NEOMOLOGAT  
Fără sistem de frânare, apărători și lumini 



STEP 120a
Pompă cu șnec pentru șape auto-nivelante

PANOU DE COMANDĂ

Cod produs Accesorii

1107533 10 m furtun cauciuc Ø 50
cu cuplaje cu came

1107534 20 m furtun cauciuc Ø 50
cu cuplaje cu came

1107081 Stator 60.12 pentru șape
autonivelante

1107083 Screw 60.12 pentru șape
autonivelante

Echipament Standard 
✓ Motor trifazic 400V/50Hz– 7.5 kW

✓ Panou electric alimentare

✓ Control la distanță electric de joasă tensiune incorporat with 37 m of cable

✓ 20 m cablu de alimentare

✓ 60.12 șnec-stator

✓ Grilă vibrantă
✓ 30 m furtun (20+10) DN 50 + 5 m DN 35
✓ Cutie accesorii

* Distanta de pompare poate varia în funcție de: tipul de material utilizat, înălțimea de pompare,

 Alimentare - 400V/50Hz
Putere motor kW 7,5  
Dimens max agregate mm 8-10 
 Debit m³/h 7 
Distanța max de pompare m 60
Înălțimea max de pompare m 30 
Capacitate benă l 120
Dimensiuni lățime/lungime/h mm 2320/820/960 

  Greutate kg 280 
 Nivel zgomot dB (A) < 79 

STEP 120a 400V/50Hz Tph
Cod. 1106094

50 HzUTILIZARE
Pentru pompare material pe bază 
de anhidrit sau șape autonivelante 
pe bază de ciment.

Debit mare (120 l/min)

Distanță mare de pompare 
(max 60 l/min)

Motor de mare putere 
(7.5 kW)

Benă de capacitate 
mare echipată cu grilă 
vibrantă

consistența materialului, tipul de pompă instalat
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Accesorii ȘAPA

1107057 Mover 190/270 eb

1107047 Mover 270 db / dbr EVO

Cod produs        Mecanism de înfășurare cablu și Model

1107169 Sistem de lubrefiere automat •

1107095 Sistem de lubrefiere automat • •

1107168 Sistem de curățare cu jet sub presiune •

1107059
Kit de plăci împotriva uzurii pentru rezervor
MOVER 190 e/d • •

1107212
Kit de plăci împotriva uzurii pentru rezervor
MOVER 270 e/d EVO • •

1107061 Kit palete de malaxare pentru rezervor • •
1107062 Kit palete de malaxare pentru rezervor • •
1107150 Kit palete de malaxare pentru rezervor ”GOLD TYPE” • •
1107157 Kit inel de remorcare • •
1107068 Kit inel de remorcare • •

3234411 Colector conic pentru cuplaj Perrot • •

1107599 Cuplaj cu came Y pentru admisie aer suplimentar • • • •
1107600 Cuplaj Perrot Y pentru admisie aer suplimetar • • • •

Cod produs        Accesorii 190e 270e 190d 270d EVO

lopată de încărcare
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•

•

•

•

3225932
Racord Camlock DN 65 F2" - 1/2 otel

3225931 Racord Camlock DN 65 tata

3225945 Colier dublu 74-79

3226466 Pin blocare cuplaj Camlock DN 65



Accesorii ȘAPA

Cod produs Kit furtunuri 190e 270e 190d 270d

Cod produs Furtunuri / Cuplaje 190e 270e 190d 270d

1107052 • • • •

1107053 • • • •

1107050 • • • •

1107051 • • • •

1107533 10 m furtun cauciuc Ø50 cu cuplaje cu came • • • •
1107534 20 m furtun cauciuc Ø50 cu cuplaje cu came • • • •
1107535 10 m furtun Ø60 mm pentru material cu cuplaje cu came • • • •
1107536 20 m furtun Ø60 mm pentru material cu cuplaje cu came • • • •
1107096 10 m furtun material 65x84, 10 bar Ø65 cu cuplaje perrot • • • •

1107097 20 m de furtun material 65x84, 10 bar Ø65 cu cuplaje perrot • • • •

1107098 • • • •

1107155 • • • •

1107167 • • • •

1107166 • • • •
Kit pentru cuplaj cu came rezervor evacuare
Furnizat standard pe Mover 190/270
Recomandat pentru cuplaj cu came racord furtun pe Mover WT

Kit pentru cuplaje cu filet pentru MOVER WT

Kit racord furtun Perrot
(pentru a se potrivi furtunurile Perrot la WT Mover)

13.30 m de furtun material 60x79, 10 bar
Ø60 cu cuplaje cu filet     

KIT furtunuri Perrot Ø 65 m 30
· Nr. 20+10 m furtunuri material Ø65 cu cuplaje Perrot 
· Adaptor conductă de admisie
· Adaptor trepied

KIT furturnuri cu filet Ø 60 m 39,9
· Nr. 3x13,30 m furtunuri material Ø60 cu cuplaje cu filet
· Adaptor conductă de admisie
· Adaptor trepied

KIT Cuplaje cu came furtunuri material Ø 60 m 30 (furnizat ca 
standard pe Mover 190/270)
· Nr. 20+10 m furtunuri material Ø60 cu cuplaje cu came
· Adaptor conductă de admisie

KIT Cuplaje cu came furtunuri material Ø 50
· Nr. 20+10 m furtunuri material Ø50 cu cuplaje cu came + bureți 
de curățare Ø60
· Adaptor conductă de admisie
· Adaptor trepied
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Grafic utilizare utilaje

Mortar convențional 
si special

Tencuială
preamestecată

Șapă 
auto-nivelantă

Șapă
tradițională

Torcret
Beton și

beton micro 
Ignifugare

Koine 3

Koine 35

Koine 4

Small 50

Step 120

Step 120 Sph

Prestige

Spin 15A

Mix 120 Plus

Booster 15

Mover 190e 

Mover 270e

Mover 270d EVO

Step 120a

Posibil

Nerecomandat

Ideal
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Speedy

Spin 30 Plus

Mover 190/270
WT



IMER International S.p.A.
Building Equipment Division
Loc. Sentino - 53040 Rapolano Terme (Siena) Italy
Tel. +39 0577 97341 - Fax +39 0577 704047
www.imergroup.com
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