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• Αντλία µίξης για προµιγµένο υλικό µε τη µεγάλη ικανότητα χοανών. 
• Απλή και γερή. 
• Η µίξη του σωλήνα µπορεί να τείνει χωρίς απώλεια ξηρού υλικού για να αλλάξει το στάτη και 
το στροφέα. 
• Η µηχανή µπορεί να γεµιστεί µε το προµιγµένο υλικό από τις τσάντες ή από τα σιλό. 
• Η σωληνώδης αντλία µεταφέρει το υλικό µέσω των µανικών στο πυροβόλο όπλο ψεκασµού 
όπου ψεκάζεται στην επιφάνεια µε το συµπιεσµένο αέρα. 
• Σε περίπτωση ανεπαρκούς πίεσης νερού ο ηλεκτρικός έλεγχος σταµατά τη µηχανή. 
• Το ηλεκτρικό κιβώτιο ελέγχου σφραγίζεται για αποφυγή ζηµιάςα από τη σκόνη ή το νερό. 
• Επαρκείς να χωρέσει µέσα απο όλες τις στάνταρ εισόδους. 660 χιλ. ευρύς. Στενότερη 
µηχανή στην αγορά. 
• Η µηχανή µπορεί να ληφθεί στα µέρη εντός λεπτών για την εύκολη µεταφορά. 
• Μπορεί να µεταφερθεί σε µικρό όχηµα όταν ληφθεί στα µέρη. 
• Εξοπλισµένη µε 4 ρόδες καθιστά τη µεταφορά στο εργοτάξιο οικοδοµής εύκολη. 
• Εύκολη στη λειτουργία της και στη διατήρησή της. 
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Τυποποιηµένος Εξοπλισµός 

• Αυτόµατο σύστηµα παύσης. 
• Συµπιεστής 250 λ/λ. 
• Υδραντλία. 
• Εργαλειοθήκη. 
• Πυροβόλο όπλο ψεκασµού. 
• Μίξη του άξονα. 
• Καθαρισµός των εργαλείων. 
• Πιστοποιητικό εξουσιοδότησης. 
• Πιστοποιητικό CE. 
• Βιβλίο και εγχειρίδιο µερών. 

Συνιστώµενος Εξοπλισµός 

• Στάτης/αυτορρυθµιζόµενος στροφέας. 
• 10 µ. Dn 25 χιλ. µάνικα προϊόντων µε τη σύζευξη. 
• 10 µ. 3/8" εύκαµπτος αεραγωγός µε τη σύζευξη. 
• 5 µ. 3/4" µάνικα νερού + βαλβίδα εισαγωγής. 
• 25 µ. 5 X 2.5 mm2 ηλεκτρικών cable2 µε τη βάση. 

Τεχνικά Στοιχεία                                  

 THREE PHASE SINGLE PHASE 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ 5 to 45 l/m * 0 to 18 l/m* 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ Aprox. 40m* Aprox. 20m* 

ΥΨΟΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ Aprox. 20m* Aprox. 10m* 

ΠΙΕΣΗ 40 bar max. 40 bar max. 

ΚΥΡΙΑ ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 5,5 kw 4 kw 

ΙΣΧΥΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 0,55 kw 0,37 kw(220V) 

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 
250l/min-5 bar-0,9 

kw 
0,75kw-220V 
170l/min 

ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ 3 bars 3 bars 

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

400V-50Hz 3 P 
+N+T 32ΝGh 

220V-50Hz 25A 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxAxH (mm) 1.100x660x1.455 1.100x660x1.455 

ΥΨΟΣ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ 870 mm 870 mm 

ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ 0’37kW-400V(3ph) 0’37kW-220V(1ph) 

ΒΑΡΟΣ 215 kg 205 kg 

ΕΝΤΑΣΗ 
380 V 220N  

REF.NUMBER 0198061 0198062 

 


