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BREVE DESCRIÇÃO DA MÁQUINA

ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA

Alta qualidade de mistura

DADOS  TÉCNICOS

POWERMIX ECO é uma máquina de mistura e de

projeção de gesso ou reboco, monofásica, com grande

capacidade para projetar reboco interior e exterior.
Argamassas de saco à  base de gesso ou cimento.

Está equipada com um potente motor alemão de 2,2 kW,

Para materiais secos e pastosos com grão de até 3 mm

e num comprimento de transporte de até 20 metros.

é fácil de operar e compacta. Devido ao seu tamanho

e peso, é fácil de transportar até num carro ligeiro.

Ref. da máquina:  PMPECO230
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   Esses valores podem variar de acordo com o material utilizado,
   a altura de bombeamento, a consistência do material bombeado,
   os tipos de bombas, camisas e fusos.

• Fácil de desmontar e transportar

•  Peças de reposição de alta qualidade europeia

A máquina de reboco Powermix ECO 230 V inclui:

EQUIPAMENTO PADRÃO DA MÁQUINA

Ferro misturador reforçado
kit de limpeza
braço e broca de limpeza
Lança de projetar 800 mm com record rotativo
Broca de limpeza de injetor
Bico de pistola
Kit falange para camisa B4-2
Tubo de argamassa D25 completo 10mts
Junta de record 27 — 2 unid.
Tubo de ar completo c/GEKA 11mts
Junta de record «GEKA» — 2 unid.
Tubo de água completo
Chave em T
Bola de limpeza;
Pistola de água para limpeza
Cabo elétrico completo
Compressor
Bomba de água
Manual de instruções

Fonte de energia: 230 V - 50 Hz
Motor do misturador: 2,4 kW
Capacidade do Compressor: 128 lt/min-3,5 bar
Taxa de Saída*: máx. 20lt/min
Bomba de água: 0,37 kW - 0,5 cv
Distância de Transporte*: máx. 30 metros
Volume da Tremonha: 70lt
Peso Máximo: 136kg
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