Suas vantagens
■

Design robusto, comprovado
no local e na pista de teste

■

Compatível com muitas
bombas helicoidais (até 2L8)

■

Controle remoto sem fio

SP 25 DHF - robusto e poderoso, para grandes
volumes de mesa autonivelante

confiável com muitas funções
■

Posto de comando centralizado com
teclado intuitivo e tela organizada

■

Tanque maior para máxima
autonomia sem reabastecimento

■

Pés de apoio para fornecer
estabilidade no local

■

Capa de plástico robusta de
qualidade premium para
máxima durabilidade

■

Transporte seguro da máquina com o
guindaste graças ao olhal de carga
integrado

A robusta bomba helicoidal SP 25 DHF é ideal para a distribuição confortável e eficiente
de grandes quantidades de mesa autonivelante. O potente motor diesel de três cilindros
de 37 kW atende ao nível de emissão 'Estágio V' dos regulamentos de emissão, de modo
que a bomba pode continuar a ser usada sem limitações em toda a UE e Suíça. A
capacidade de processar grandes quantidades, maiores distâncias de bomba e maiores
pressões de transporte são os segredos para aumentar o rendimento.

A grande área de carga está equipada com uma proteção oscilante contra respingos e uma tela
vibratória de alto desempenho. A altura de enchimento reduzida facilita o carregamento de
material e a limpeza subsequente no local. O baixo peso da bomba permite que ela seja

Pisos

manuseada confortavelmente no local.

■

Piso de sulfato de cálcio
(anidrita)

■

Betonilha de cimento

Seu revendedor Putzmeister competente terá prazer em aconselhá-lo
sobre detalhes técnicos e questões de aplicação.

Tremonha de transporte de volume de 250 l,

O potente motor turbodiesel de 37 kW com

intuitivo aumenta a segurança operacional.

área de carga estendida e proteção oscilante

filtro de partículas diesel atende ao padrão

Uma tela de distribuição simples e ordenada,

contra respingos, equipada de série com

de emissão 'Estágio V'. Consequentemente,

protegida por um vidro rígido anti-riscos,

vibrador de alto desempenho. Baixa altura

a bomba pode ser usada

fornece ao usuário todas as informações

de enchimento para fácil limpeza

sem limitações na UE e na Suíça.

informação que você precisa.

final e carregamento do caminhão betoneira.

Dados técnicos
Funil de transporte

SP 25 DHF

equipamento

250 l

Olho de carga do
acoplamento do carro

Bombear

Bomba sem-fim 7515

Fluxo*

Premium até 20 m³ / h

Pernas de apoio

Pressão de bombeamento

35 bar

Roda de suporte

Caixa de ferramentas

Peneira vibratória com abertura em malha de 15 mm (peneira)

Distância de transporte **

150 - 200 m

Capacidade do tanque

40 l

Dirigir

3 cilindros Kubota Diesel, 37 kW a 2700 rpm (Estágio V)

Peso

1050 kg

Coberto com tinta especial de cor RAL

Comprimento × largura × altura

4280 × 1410 × 1300 mm

Limpador de alta pressão

Altura de carregamento

730 mm

Tamanho máximo de grão

8 mm

do chassi

frenagem, adequado para dirigir em vias públicas

* O fluxo é teórico e depende do modelo da bomba.
* * Os dados são baseados na experiência e dependem do material.
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Controle remoto sem fio com ajuste de desempenho +
motor ligado / desligado
Vibrador
Acoplamento para caminhões

Luzes de trabalho
2L8 peças de parafuso (tamanho máximo de grão 12 mm)
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