
V2 
 

 

ΑΝΤΛΙΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαρακτηριστικά Αντλίας 

• Μηχάνηµα επίστρωσης για µια επίστρωση κονιάµατος, 
παραδοσιακά κονιάµατα αλλά και κονιάµατα όλων των τύπων. 
• Είναι η ιδανική µηχανή για κονιάµατα βασισµένα στο τσιµέντο, 
ενός στρώµατος επιστρώσεις, κονιάµατα αποκατάστασης αλλά και 
παραδοσιακά. 
• Μπροστινή - η οπίσθια κίνηση της αντλίας για τον εύκολο 
καθαρισµό και αποφυγή των υλικών παρεµποδίσεων. 
• Μεγάλο θερµαντικό σώµα µε µονάδα ψύξης για την αποφυγή 
θέρµανσης της µηχανής και των υδραυλικών. 
• Τριών κυλίνδρων υδρόψυκτος κινητήρας 21 HP για την καλύτερη 
απόδοση ακόµη και στις δύσκολες περιστάσεις. Χαµηλού θορύβου επίπεδο και µικρή 
κατανάλωση. 
• Ο πνευµατικός τηλεχειρισµός στο πυροβόλο όπλο ψεκασµού, που σταµατά την αντλία και 
χαµηλώνει τις επαναστάσεις του κινητήρα καθιστά τη µηχανή πιο άνετη. 
• Μέγιστο µέγεθος σιταριού 6mm. 
• Εξοπλισµένη µε στάτορα και στροφέα 2L6 µε µια παραγωγή µέχρι 3.6 m3/h. 
• Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για µικρές ποσότητες για αυτοισοπέδωση υλικών πατωµάτων. 
• Άριστη απόδοση ρυµούλκησης λόγω του χαµηλού σηµείου βαρύτητας. 
• Ο τµηµατικός τηλεχειρισµός επιτρέπει να αρχίσει και να σταµατήσει η µηχανή από 
οποιοδήποτε σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εργασίας. 
• Οµοιόµορφος ψεκασµός λόγω του δικυλινδρικού συµπιεστή 375 λ/λ. 

Τυποποιηµένος Εξοπλισµός 

• Ρυµουλκήσιµη. 
• Αεροσυµπιεστής 375 I/6 φραγµός. 
• Στάτης + στροφέας. 
• Ηλεκτρική επιτροπή ελέγχου. 
• Εργαλειοθήκη και θήκη καθαρισµού. 
• Πιστοποιητικό εξουσιοδότησης. 
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• Πιστοποιητικό CE. 
• Εγχειρίδιο οδηγιών και βιβλίο µερών. 

Συνιστώµενος Εξοπλισµός 

• Μάνικα κονιάµατος 2 X 15 µ 35 χιλ. 
• Μάνικα κονιάµατος 1 X 5 µ 25 χιλ. 
• Εύκαµπτος αεραγωγός 1 X 15 µ. 
• Εύκαµπτος αεραγωγός 1 X 20 µ. 

• Πυροβόλο όπλο ψεκασµού. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 

DIESEL ELECTRIC  

V2 VH3 V2PLUS V2 FLIESS V2E 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 3 ΚΥΛΙΝ.Υ∆ΡΟΨΥΚΤΟ 4 ΚΥΛΙΝ.Υ∆ΡΟΨΥΚΤΟ 15Kw 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ 0-60l/min 0-180l/min 0-60l/min 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΚΚΟΥ 
2L6:0-6mm 

Triple plus: 0-8mm 

2L66 :0-
6mm 

60/12 :8-
10mm 

2L66 :0-6mm 
Triple Plus :8-

10mm 

ΥΨΟΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ 40-50m 50-60m 40-50m 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΝΤΛΗΣΗΣ 80-100m 

ΒΑΡΟΣ <750kg 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 3.300x1.150x1200 
3300x1500

x1215 
3300x1500x1200 

ΥΨΟΣ 
ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ(mm) 1.150 850 1.150 

REF.NUMBER 0198100 0198106 0198101 0198107 0198105 

 


