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Seus benefícios
■ ■Robusto e de baixa manutenção para as misturas

feitas no local mais difíceis em todo o mundo.

P 13
Mistura - Bombeamento - Pulverização

■ ■ Bomba de pistão robusta e poderosa (KA 230) até
mesmo processa areia
■ ■A capacidade de entrega pode ser definida
mecanicamente em 3 níveis
■ ■O misturador obrigatório de 170 l garante uma qualidade de
mistura ideal

■ ■Motor, compressor e engrenagem estão

bem protegidos

Gesso / gesso fino

■ ■Feito na Alemanha

■ ■Misturas feitas no local

(gesso de cal, gesso de cimento de cal)
■ ■Gesso

interior e exterior

(acabamento e gesso de cimento,

gesso de cimento-cal, gesso riscado)

A bomba de pistão P 13 é uma máquina completa de mistura, bombeamento e pulverização com
misturador, bomba e compressor obrigatórios.

O P 13 é usado em todo o mundo sempre que alta capacidade, longa vida útil e baixos custos operacionais
são necessários. Ele pode ser encontrado nos locais de trabalho mais difíceis do mundo.
O P 13 é capaz de processar quase todo tipo de areia até um tamanho de grão de 8 mm sem nenhum
problema (por exemplo, areia britada, areia de duna, rio lavado ou areia do mar, areia do deserto e muito
mais ...).

Concreto fino

Concreto projetado

■ ■Concreto pulverizando até 8
mm de tamanho de grão

■ ■Concreto

fino

até 8 mm de tamanho de grão

Seu revendedor Putzmeister competente terá prazer em aconselhá-lo sobre mais detalhes para suas
necessidades individuais.

Bomba de pistão poderosa transporta os

Duas opções de acionamento mecânico forte -

materiais mais difíceis

elétrico ou diesel

Extremamente durável, design prático

P 13 DMR

P 13 DMR

P 13 EMR

P 13 EMR

KA 139

KA 230

KA 139

KA 230

Recipiente de mistura

170 l

170 l

170 l

170 l

Alavanca de imprensa com mangueira

Tremonha de transporte

200 l

200 l

200 l

200 l

Instruções de operação e lista de peças de

Acessórios de limpeza
Cartucho de graxa

Saída*

20–80 l / min

30–90 l / min

20–80 l / min

30–90 l / min

reposição Pintado em cores padrão

Pressão de entrega

40 bar

40 bar

40 bar

40 bar

Controle remoto pneumático

Distância de transporte **

Manômetro com tela Riddle de

a 150 m de largura, a 80 m de altura -

Com misturas de gesso / gesso fino feito no local: 60 m de largura e 40 m de altura

Compressor

2 cilindros, 3,5 bar, 300 l / min

Bombear

Bomba de pistão mecânica

Ferramenta padrão

Pulverizador V 35,

KA 139 KA 230

KA 139

Motor diesel de 2 cilindros

Motor elétrico 400 V

14,5 kW a 2.800 rpm

7,5 kW a 2900 rpm

130 mm 130 mm

130 mm 130 mm

Diâmetro do pistão

100 mm 100 mm

100 mm 100 mm

Peso

990 kg (não travado) - 1040 kg (travado)

Dirigir

Curso do pistão

conexão em T

KA 230

1300 mm 1300 mm

1300 mm

1300 mm

6 mm 8 mm

6 mm

8 mm

Chassis

destravado

Fundindo

-

M 50 M 50 M 50

-

* A taxa de entrega é teórica e depende da pressão da bomba.
* * Os dados são baseados na experiência e dependem das propriedades do material.
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Válvula de adição de água

-

(chassi com freio disponível opcionalmente com todas as versões P 13)

Conexão de pressão

■

-

3640 × 1566 × 1575 mm (travado)
Nível de enchimento

■

chassis travado curto

Comprimento × largura × altura 3000 × 1640 × 1450 mm (não travado) -

Tamanho máximo de grão

■

20 A
M 50
- Opcional ■■ Padrão
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