Suas vantagens
■

Grande tremonha de 100 l, grade de proteção e
interruptor de segurança

■

Bomba de parafuso S 5 EV / EVTM -

Possibilidades infinitas de uso

Bomba de parafuso plug-in, pode ser trocada
rapidamente e sem ferramentas

■

Taxa de bombeamento infinitamente ajustável

■

Misturador de eixo vertical integrado, ideal
para materiais que requerem mistura

Revestimento / revestimento fino

particularmente intensiva

■

Gesso exterior
(cal, cimento-cal e gesso isolante)

■

Gesso interior

(gesso-cal)

A base do sistema modular do S5 é uma bomba parafuso com um potente acionamento de 5,5 kW. A
versão básica é adequada sobretudo para usuários que bombeiam e pulverizam argamassa úmida
bombeável, de tamanho de grão de até 6 mm.
É a base da versão de extensão S5 EVTM com misturador de eixo vertical. Vantagem: o S5 EV também
pode ser equipado com o misturador de eixo vertical como um retrofit. Em ambos os casos, a disposição
criteriosa do dispositivo de mistura garante que uma mistura ótima e extremamente homogênea seja obtida.

Aplicações especiais

Seu distribuidor Putzmeister está disponível para fornecer detalhes técnicos e responder
■

Argamassa retardante de fogo

■

Produto autonivelante

■

ITE - ITI

■

Argamassa de alvenaria, argamassa de
endurecimento e argamassa de renovação

■

Argamassa impermeabilizante

■

Argamassa de injecção e enchimento Betão

■

reforçado com fibra de vidro Reboco de

■

acabamento e pontes de fixação (requer bomba
helicoidal adequada)

às suas perguntas práticas.

O gabinete de controle central também fornece

Grade de proteção com interruptor de segurança

Misturador único adaptável com disposição

energia para dispositivos integrados, como o

integrado, com grande ângulo de abertura para

de lâmina inteligente para qualidade

misturador de eixo vertical ou compressores

oferecer acessibilidade ideal durante a

suprema

Tanque misturador

S 5 EV

S 5 EVTM

-

80 litros

Funil de bombeamento

100 litros

100 litros

Bomba

Bomba sem-fim 2L6 7–40 l /

Bomba sem-fim 2L6 7–40 l /

Taxa de bombeamento (teórico) *

min

min

S 5 EVTM

técnicas

S 5 EV

Características

Adaptador V 50-M35

■

■

Anel de vedação para encaixe

■

■

Catálogos de manuais e peças de reposição

■

■

Ferramenta de limpeza

■

■

Ferramenta padrão

■

■

Pistola de graxa de tinta de cor

■

■

padrão

■

■

Equipamento

25 bar

Pressão de bombeamento

25 bar

Alcance / altura de bombeamento **

60 m horizontal, 40 m vertical 60 m horizontal, 40 m vertical

Motor

5,5 kW, 400 V / 50 Hz

5,5 kW, 400 V / 50 Hz

Mixer drive

-

2,2 kW

parada de emergência

Peso

190 kg

400 kg

Controle remoto de cabo de 20 m com
parada de emergência
60 m cabo de controle remoto com

Comprimento x largura x altura Altura

2290 × 680 × 650 mm

2505 × 680 × 1150 mm

de preenchimento

650 mm

Tamanho máximo de grão

••
•

•

Controle remoto pneumático

•

•

Peneira vibratória

•

-

Interruptor do misturador

-

•

1150 mm

Dosagem de água

-

•

6 mm

6 mm

Relé de atraso de tempo

-

•

Conexão de saída

M 50

M 50

Característica especial

Versão básica

com misturador de placa

para o mixer

* A taxa de bombeamento depende do modelo da bomba e pode variar dependendo da bomba usada.

* * Estas indicações são valores empíricos e dependem dos materiais utilizados.
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