
Bomba  sem-fim  equipada  com  um  potente  acionamento  de  7,5  kW

Equipamento  completo  de  bordo  para  bombear  betonilha  autonivelante

Conceito  de  operação  amigável

Ref.  artigo

Características  técnicas

130  litros

S  5  EF

S  5  EF

1 1×  argamassa  PM,  tanque  de  

Acessórios  opcionais  Ref.  artigoPeças

266  743.004

2

Ref.  artigo Figo.

Concreto  projetado

concreto  fino

aplicações  especiais

Gesso/ gesso  fino

ÿ  Padrão  ÿ  Opcional  –  Não  disponível

Betonilha  semi- molhada

Betonilha  autonivelante

para  grandes  volumes  

de  material,  fácil  de  

limpar

para  substituição  rápida  de  peças  de  

parafuso  de  revestimento

para  fornecimento  constante  de  

material

Unidade  bem  protegida

Acessórios  de  transporte  para  betonilha  autonivelante  com  S  5  EF

ÿ

2  31

Camisa / Fuso

Tremonha  de  bombeamento

ferramentas  de  limpeza

Controle  remoto  com  cabo  de  20m  com  parada  de  emergência

ferramentas  padrão

Instruções  e  catálogos  de  peças  de  reposição

Controle  remoto  com  cabo  de  60m  com  parada  de  emergência

Pressão  de  bombeamento  (máx.)

**  Estas  indicações  são  valores  empíricos  e  dependem  dos  materiais  utilizados.
*  A  taxa  de  fluxo  depende  do  tipo  de  bomba.  A  vazão  pode  variar  dependendo  da  bomba  utilizada.

Altura  de  carregamento

Pistola  de  graxa  com  mangueira

sim

Peso

2L74

25  bar

770 mm

sim

sim

Conexão

111  635.090

260kg

tela  vibratória

não

Adaptador  V50-M35

S  5  EF

Alcance /  altura  de  bombeamento**

Nível  de  ruído  LWA /  LpA

32A  CEE;  máx.  100m;  min.  4mm²

até  60  m  na  horizontal,  até  40  m  na  vertical

sim

Taxa  de  bombeamento  (teor.)*

Máx.  tamanho  de  grão

90l / min.

8 mm

89dB /  <85dB(A)

sim

Fusível

Comprimento  x  Largura  x  Altura 2610×680×770mm

sim

Motor

Anel  de  vedação  para  conexão  de  tubo  de  argamassa

sim

25A

não

Equipamento

Conexão  de  pressão

Elétrica  7,5  kW,  400  V /  50  Hz

M50

 Bomba  helicoidal  elétrica  equipada  com  um  poderoso  acionamento  em  operação

 O  sem-fim  permite  a  substituição  rápida  e  sem  ferramentas

das  peças do sem-fim de revestimento
 
Chassi  do  local  sobre  rodas  para  facilitar  o  movimento

continuamente

Grande  tremonha

Grande tremonha de 130 l para processamento rápido
ao encher por Camião de betoneira

 Estrutura  e  tremonha  feitas  de  peças  de  aço  robustas

Grade  de  proteção de  abertura  ampla  permite  acessibilidade  ideal
para  manutenção  e  limpeza

superdimensionados  e  materiais  estranhos  entrem  no  funil
preservando  a  camisa  do  parafuso

Parafuso  de  carga  plug-in

Conjunto  completo,  peça  n.º  533 123  -   40  m  de comprimento,

composto  por:

Vibrador  com  peneira  vibratória

Auto  nivelamento

Peneira vibratória facilmente removível evita materiais com tamanho  de  grão  grosseiro

Operação  da  máquina  a  partir  do  local  de  instalação  com  controle  remoto
por  cabo  instalado  como padrão

 Ideal  para  manusear  grandes  volumes  de  material,  incluindo  o  transporte  de  mesas

Betonilha de cimento

 Betonilha de  sulfato  de cálcio
(anidrite)

Centralização de todos os elementos de controle para simplificar o uso da máquina

O  vibrador  garante  o  transporte  contínuo  dos  materiais  na  tremonha.

As  hélices  da  rosca de  alimentação  aumentam  a  homogeneidade
do  produto  transportado

5×  Bola de esponja  Ø 50 mm          000 212.005      3

armazenamento  de  18  l, unid.

213.266.000

3×  Tubo  de  alimentação

Ø  50 mm;  V  50,

5×  Anel de vedação  Ø 50 mm

501  914

Robusta  e  económica

M  50  13,3m

Betonilha  autonivelante

Bomba  elétrica  compacta  para  betonilha  autonivelante

130 litros




