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Χαρακτηριστικά Αντλίας 

• Τριφασική αντλία µίξης για εσωτερικά και εξωτερικά επιστρώµατα ( 
γύψος, κονίαµα) 
• Απλή και γερή. 
• Μπορεί να γεµίσει µε το προµιγµένο υλικό από τις τσάντες ή από τα 
σιλό. 
• Οριζόντια υλική σίτιση, που αποφεύγει το διαχωρισµό των υλικών. 
• Η αντλία µεταφέρει το µίγµα µέσω των µανικών στο πυροβόλο όπλο 
ψεκασµού, όπου µε τη βοήθεια του συµπιεσµένου αέρα, το υλικό 
ψεκάζεται στην επιφάνεια. 
• Κυλινδρικός σωλήνας µίξης µε το σύστηµα κλεισίµατος "λαιµητόµων". 
• Πρόσθετο σχεδιασµένο ηλεκτρικό κιβώτιο µε αυτοµατισµό που κλείνει το σύστηµα για την αντλία και το 
συµπιεστή. 
• Κάτοχοι για τα εξαρτήµατα και τα εργαλεία. 
• Σε περίπτωση απώλειας πίεσης νερού η µηχανή σβήνει αυτόµατα. 
• Σφραγισµένο ηλεκτρικό κιβώτιο για αποφυγή ζηµιάς από τη σκόνη ή το νερό. 
• Η σωστή κατεύθυνση στροφής εγγυάται από ένα δυο κατευθύνσεων διακόπτη στον ηλεκτρικό πίνακα. 
• Τέλειοι κανονισµοί νερού µε µετρητή ροής για εγγυηµένο συνεχές µίγµα. 
• Για τις πρόσθετες εφαρµογές η µηχανή µπορεί να εξοπλιστεί µε έναν τηλεχειρισµό καλωδίων. 
• Εύχρηστη λόγω του εργονοµικού σχεδίου. 
• Εύκολο να καθαριστεί και να διατηρηθεί. 
• Για την εύκολη µεταφορά µεταξύ των πατωµάτων στην περιοχή η µηχανή µπορεί να ληφθεί στα µέρη 
εντός λεπτών. 
• Μεγάλη εργαλειοθήκη για τα εργαλεία. 
• Μηχανή µε 4 ρόδες για την εύκολη µεταφορά στην περιοχή. 
• Χαµηλό ύψος γεµίσµατος. 
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Τυποποιηµένος Εξοπλισµός 

• Αυτόµατο αποκλεισµένο σύστηµα. 
• Συµπιεστής 250 λ/λ. 
• Υδραντλία. 
• Εργαλειοθήκη και θήκη καθαρισµού. 
• Πυροβόλο όπλο ψεκασµού. 
• Μίξη του άξονα. 
• Πιστοποιητικό εξουσιοδότησης. 
• Πιστοποιητικό CE. 
• Βιβλίο και εγχειρίδιο µερών. 
• Εξάρτηση εργαλείων (κλειδιά). 

Συνιστώµενος Εξοπλισµός 

• Στάτης/στροφέας. 
• µάνικα Dn κονιάµατος 10 µ 25 χιλ. 
• εύκαµπτος αεραγωγός 3/8" 10 µ 
• µάνικα 3/4" νερού 5 µ + βαλβίδα αναρρόφησης 
• ηλεκτρικό καλώδιο 5x2' 25 µ 5 mm2 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ 5 to 45 l/m * 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ Aprox. 40m* 

ΥΨΟΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ Aprox. 20m* 

ΠΙΕΣΗ 30 bar max. 

ΚΥΡΙΑ ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 5,5 kw 

ΙΣΧΥΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1,1 kw 

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 250l/min-5 bar-0,9 kw 

ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ 3 bars 

ΙΣΧΥΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ (5Χ2,5mm2) 400V-50Hz 3 P +N+T 32A/6h 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxAxH (mm) 1.420x660x1.540 

ΥΨΟΣ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ 1.010 mm 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΝΙΟΥ 130 lt (aprox.) 

ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ  170 kg 

REF.NUMBER  0198002 

 
* Εξαρτάται από την ποιότητα υλικού, µήκος σωλήνα, διάµετρο και ύψος άντλησης 
 
 
 
 
 
 



 


