Suas vantagens
■

Design robusto, comprovado
no local e na pista de teste

■

O volumoso misturador de elevação com

SP 25 DQR - Desempenho
máximo para muitos aplicativos

capacidade de 240 l permite misturar
grandes quantidades / pacotes de material
■

Abaixe a altura de enchimento para facilitar o
carregamento e limpeza do misturador

■

Posto de comando centralizado com
teclado intuitivo e tela organizada

■

Tanque maior para máxima
autonomia sem reabastecimento

■

Pés de apoio para estabilidade
imbatível no local

■

Capa do
plástico robusto da mais alta qualidade

■

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

Reboco / reboco fino

integrado

■

Renderizações exteriores

(rebocado com cal, cal e cimento e
isolantes)
■

A potente bomba helicoidal com misturador forçado é ideal para aplicações clássicas de
reboco interno e externo, mas também para inúmeras aplicações especiais, como

Rebocos interiores

restauração de concreto ou injeção e enchimento. O desempenho adicional é

(rebocado com cal)

principalmente um produto da capacidade de processar grandes quantidades e bombear
a distâncias e pressões de transporte maiores.
Materiais multicomponentes e argamassa pré-misturada seca podem ser misturados no local
pelo tempo necessário no poderoso misturador forçado. A função de levantamento do
misturador diminui a altura de carregamento e facilita a transferência do lote misturado para a

Aplicações especiais

tremonha de transporte.
■

Argamassa iluminada para alvenaria e
argamassa retardante de fogo

■

Trabalho de injeção e enchimento

■

Saneamento de concreto

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

O painel de controle central com teclado

O potente motor a diesel de 28 kW com

e o tubo doseador de água integrado permitem

intuitivo aumenta a segurança operacional.

filtro de partículas diesel está em

que grandes quantidades de material sejam

Uma tela organizada fornece ao usuário

conformidade com o padrão de emissão

misturadas no local, por exemplo, concreto EPS

todas as informações de que precisa.

'Estágio V'. O compressor integrado fornece

em sacos de 200 l.

o ar necessário para as aplicações de

projeção.

Dados técnicos
Tanque de mistura

SP 25 DQR

equipamento

240 l

Acessórios de limpeza
Acoplamento de carro

Funil de transporte

250 l

Fluxo*

0,3–4,5 m³ / h (2L6), opcional: até 15 m³ / h (2L75)

Dosagem de água

Pressão de bombeamento

35 bar, opcional: 20 bar

Cartucho de óleo

Adaptador de cabo de carro

Ferramenta padrão

Distância de transporte **

até 70 m de distância e 50 m de altura para elucidação externa / interna 2

Compressor

cilindros, 400 l / min, 7 bar

reposição O-ring para acoplamento de

Bomba sem-fim 2L6, opcional: 2L75

argamassa Limpador de alta pressão

Bombear

Dirigir

3 cilindros Kubota Diesel, 28 kW (Estágio V)

Peso (tanque cheio)

1050 kg

Instruções de uso e lista de peças de

Pernas de apoio
Prensa de alavanca com roda de
suporte de mangueira

Acoplamento de caminhão

Comprimento × largura × altura

4280 × 1410 × 1480 mm (misturador na parte superior)

Altura de carregamento

770 mm

Tamanho máximo de

6 mm (2L6), 8 mm (2L75)

de trabalho

Chassis

frenagem, adequado para dirigir em vias públicas

Pintura especial da tampa em cores RAL

controle remoto por rádio

Kit limpador para lâminas de mistura Luzes

Peneira vibratória

* O fluxo é teórico e depende do modelo da bomba.
* * Os dados são baseados na experiência e dependem do material.
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O volumoso misturador com capacidade de 240 l

