EstrichBoy

Şap makinelerinde bir efsane

made in
Germany

45 yılı aşkın süredir orijinal
Sağlam ve ses yalıtımlı plastik kapak
sayesinde dayanıklı
Putzmeister EstrichBoy - Bu makine,
yaklaşık 50 yıllık sürekli geliştirmenin ve
benzersiz yapılandırma olanaklarının bir sonucudur.

Vücut yüksekliğine ayarlanabilir sıyırıcı
ataşmanı sayesinde ergonomik

Şap profesyoneli olarak avantajları:
■■

Güvenilir ve sağlam

■■

E snek kullanım seçenekleri

■■

■■

 üksek pompalama performansı,
Y
daha yüksek verimlilik
 ptimum erişebilirlik ve zeminden
O
yükseklik

■■

Kullanımı kolay

■■

Birinci sınıf servis

■■

A rtı güç*:

Kolay anlaşılır şekilde dizayn edilmiş
kontrol paneli ve yeni kapak kolu
çalışma rahatlığını arttırmaktadır

BluePower
BluePower

■■

■■

 urum partikül filtresi sayesinde
K
çevre dostu
Yakıt tasarrufu sağlar*:

Geleneksel şaplar için
modellerimiz:
EstrichBoy DC 450
EstrichBoy EC 450
EstrichBoy DC 550

Az aşınır karıştırma donanımlı büyük
karıştırma haznesi

Yüksekliği ayarlanabilir
otomobil römork bağlantı
mekanizması ve yeni destek
tekerleği sayesinde kullanımı
rahat

Sıvı şap için
modelimiz:

Yeni hava donanımı ile hava akım için
elverişli besleme havası kontrol

EstrichBoy FHS 200
Resimde örnek olarak EstrichBoy DC 450 BS gösterilmektedir

* O psiyonel olarak temin edilebilir
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Kayış gergi mekanizması İdeal kuvvet iletimi, düşük aşınma

Yüksek performanslı tahrik sistemi Dizel motor (DC) veya çevre dostu elektrikli motor (EC) olarak da temin edilebilir verimli ve yakıt tasarruflu tahrik

Tüm elemanlar ve ekipmanlar düzenli
yerleşim dizaynı ile, servis ve bakım için
elverişli şekilde konumlandırılmıştır;
örneğin entegre merkezi yağlama

Entegre sıçrama koruması ile
güçlendirilmiş çamurluk

Sağlam ve kullanımı kolay kapak kilidi
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Sizin için hangi EstrichBoy
„doğru“ olduğuna karar verin
Nemli toprak kıvamındaki şaplar için
■■

■■

Çimento esaslı şap
 alsiyum sülfat esaslı şap
K
(anhidrit)

■■

Magnezyum oksit esaslı şap

■■

Dökme zemin (kıvama bağlı)

Donanım

Pompalama uzaklığı*

Ön tank çıkışı
Torisferik bombe başlık, 1 adet
Manuel kapak
Merkezi gres yağlaması
Binek araç römork bağlantı mekanizması
Ağır vasıta römork bağlantı mekanizması
Karıştırma süresi ayarı
Müşteri adlandırma etiketi
Koruma demiri seti
Karışım sayacı
Saklama kutusu
(koruma demiri seti dahil)
Lamba duyu 24 V
Yüksek basınçlı temizlik makinesi**
Vinç halkası
Çalışma projektörü
Şasi 100 km/saat
Kurum partikül filtresi
Torisferik bombe başlık, 2 adet
Otomatik kapak
Orta tank çıkışı
Kapak özel renkli boya kaplama
BluePower

Çevre dostu - EC 450

Çevre dostu elektrikli motor emisyonsuz
ve oldukça sessiz çalışır ve bir elektrik
prizinde „doldurulması“ sayesinde
işletme maliyetlerinde % 30 tasarruf
sağlar.

Pompalama uzaklığı*

> 120 m uzaklık, > 60 m yükseklik

Pompalama miktarı (teorik)*
Kompresör

3,8–5 m³/saat
Atlas Copco Airtec 111; 7 bar pompalama basıncında
67 litre/saniye
Elektrikli motor 30 kW; 400 V trifaze akım 50 Hz
min. 63 A sigorta; CEE 63 tipi priz
Fren donanımlı şasi, 80 km/saat ile
100 km/saat arası (opsiyonel)
1 600 kg; Yükleyici: 1 710 kg; Yükleyici + Sıyırıcı: 1 790 kg

Tahrik motoru
Şasi
Ağırlık

Uzunluk x Genişlik x Yükseklik 4 800×1 580×1 550 mm (BS: 4 800×1 580×2 450 mm)
Doldurma yüksekliği

900 mm (B + BS 400 mm)

EstrichBoy DC 550, B, BS

Oldukça kuvvetli paket – DC 550
46 kW motor gücü sayesinde zorlayıcı
pompalama uzaklıklarında maksimum
pompalama performansı sunmaktadır.

Pompalama uzaklığı*

> 150 m uzaklık, > 80 m yükseklik

Pompalama miktarı (teorik)*
Kompresör

3,8–5 m³/saat
Atlas Copco Airtec 111; 7 bar pompalama basıncında
84 litre/saniye
4 silindir dizel motor Deutz; 46,5 kW 2 600 devir/dk
Fren donanımlı şasi, 80 km/saat ile
100 km/saat arası (opsiyonel)
1 640 kg; Yükleyici: 1 750 kg; Yükleyici + Sıyırıcı: 1 830 kg

Tahrik motoru
Şasi
Ağırlık

Uzunluk x Genişlik x Yükseklik 4 800×1 580×1 550 mm (BS: 4 800×1 580×2 450 mm)
Doldurma yüksekliği

900 mm (B + BS 400 mm)

Standart
Opsiyonel

EstrichBoy EC 450, B, BS

Büyük şantiyeler için uygun,

3,8–5 m³/saat
Atlas Copco Airtec 111; 7 bar pompalama basıncında
73 litre/saniye
Tahrik motoru
3 silindir dizel motor Deutz; 31,5 kW 2 300 devir/dk
Şasi
Fren donanımlı şasi, 80 km/saat ile
100 km/saat arası (opsiyonel)
Ağırlık
1 600 kg; Yükleyici: 1 710 kg; Yükleyici+Sıyırıcı: 1 790 kg
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik 4 800×1 580×1 550 mm (BS: 4 800×1 580×2 450 mm)
Doldurma yüksekliği
900 mm (B + BS 400 mm)

küçük şantiyeler için uygun

> 120 m uzaklık, > 60 m yükseklik

* Sunulan değerler deneyimlerimizde elde ettiğimiz değerlerdir ve malzemeye bağlıdır

Yüksek performanslı motor, sabit devir
sayısı ile dengeli ve değişmeyen pompalama performansı sağlamaktadır.

Bundan daha kolay ve rahat olamaz: TL tipi perdah makinesi, kompozit ve özel şapların, beton
yüzeylerin ve sanayi zeminlerinin işlenmesi için her zaman ilk tercihtir. Zorlu ve yorucu elle
perdahlama yok, daha az bedensel yorgunluk ve daha kısa sürede işleme. Perdahlama diskleri
ve perdahlama makinesinin kendi ağırlığı, takip eden işlemeler için mükemmel yüzey kalitesi
elde edilmesi için birbirine kusursuz bir şekilde uyumlu hale getirilmiştir.

EstrichBoy DC 450, B, BS
Pompalama miktarı (teorik)*
Kompresör

Çok yönlü ve amaçlı – DC 450

Perdah makinesi TL - Oldukça rahat ve kolay perdahlama ve sıkıştırma

Standart

Opsiyonel

DC 450

Hayır

EC 450

DC 550

BluePower

BluePower

Sadece düğmeye basılarak pompalama
performansı 73 litre/saniye seviyesinden 78
litre/saniye seviyesine yükseltilir. Bunun için
sadece Bluepower fonksiyonu etkinleştirilir
ve daha yüksek performans elde edilir.

GreenTech
FuelDown fonksiyonu, özellikle küçük
şantiyelerde devir sayısını 2 600 devir/dakika seviyesinden 2 300 devir/dakika seviyesine düşürdüğünden dolayı yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Bu şekilde çalışma
performansını esnek şekilde gerekliliklere
uygun hale getirebilirsiniz.

Kurum partikül filtresi
Çevre koruması kurallarına uyulması
gereken bölgelerdeki çalışmalar için tüm
makinelerimiz bir dizel partikül filtre ile
donatılabilir. Bu filtreler kurum salınımını
ve böylece ince toz oluşumunu önemli
ölçüde alzatlır ve bu sayede özellikle resmi
ihalelerde avantajlar elde edebilirsiniz.

** Sadece yükleyici veya yükleyici/sıyırıcı donanımlı makinelerde
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EstrichBoy FHS 200 –
Esnek sıvı şap uygulamaları için

Hidrolik sıvı şap pompası

Malzeme, yürütülebilir karıştırıcıdan besleme haznesine akar. Besleme haznesindeki karışım maddesi, helezonlu pompa tarafından pompalama hortumuna
aktarılır ve kesintisiz akım şeklinde hortum ucuna kadar pompalanır.
EstrichBoy FHS 200 tipi helezonlu pompa hidrolik olarak tahrik edilir ve pompada
pompalama miktarı kademesiz olarak ayarlanabilir.

Sıvı şap için
■■

Çimento esaslı sıvı şap

■■

Kalsiyum sülfat esaslı sıvı şap

EstrichBoy FHS 200, sahip olduğu çok
sayıda avantaj ile tatmin edicidir:

■■

■■

 tandart uzaktan kumanda, böylece
S
pompalama miktarı kademesiz
ayarlanabilir
 ldukça uzun pompalama
O
uzaklıkları mümkün
 ürütülebilir karıştırıcı ile kısa süY
rede ve oldukça rahat yüklenebilir

Ayırıcı veya izolasyon katmanlarında, yerden ısıtma sistemlerinde ve tesisat zeminlerinde kompozit şap şeklinde kullanılan
12 mm‘ye kadar malzeme boyutlu yüzer
şapların pompalanması ve de pompalanabilir örneğin strafor esaslı pompalanabilir
tasviye ve izolasyon maddelerinin
pompalanması için uygundur.

EstrichBoy FHS 200
Pompalama uzaklığı*

> 100 m uzaklık, > 60 m yükseklik

Pompalama miktarı (teorik)*

En fazla 15 m³/saat, opsiyonel: en fazla 18 m³/h

Tahrik motoru

3 silindirli dizel motor Deutz - F3M 2011;
32,8 kW; yağ soğutmalı

Pompa

Helezonlu pompa 7515, opsiyonel: 2L8

En büyük tane boyutu

8 mm (7515), 12 mm (2L8)

Besleme hunisi

250 litre kullanılabilir kapasite

Ağırlık**

960 kg

Uzunluk x Genişlik x Yükseklik 4 200 × 1 300 × 1 280 mm
*
**

Sunulan değerler deneyimlerimizde elde ettiğimiz değerlerdir ve malzemeye bağlıdır
Donanıma bağlıdır

EstrichBoy makinelerimiz uzun ömrülü ve
oldukça dayanıklıdır. Fakat bazen bazı
şeylerin yenilenmesi zorunludur.
Makinenizin sürekli kullanılabilir durumda
olması sağlanmalıdır.

küçük şantiyeler için uygun

■■

 idrolik helezonlu pompanın ileri ve
H
geri çalışması

■■

■■

■■

Büyük şantiyeler için uygun,

■■

Tamamen sorunsuz paket

■■

■■

■■

 ünyada 150‘yi aşkın ülkede yetkili
D
servisler
E strichBoy Servis Çağrı Merkezi
Tel.: +49 7127 599-699
2 4 saatte teslim edilebilir test edilip
onaylanmış orijinal parçalar
S tokta 12 000 çeşit ürün
 DMA kurallarina uygun üretici
V
denetimi (EN ISO 9001 standardı
uyarınca test edilip onaylanmış)
Özel eğitimler ve seminerler

Opsiyonel

Standart

Donanım
Binek araç römork bağlantı mekanizması
Uzaktan kumanda (pompalama miktarı kademesiz ayarlanabilir)
Titreşimli elek
Kapak özel renkli boya kaplama
Helezon parçalar 2L8
Yüksek basınçlı temizlik makinesi
Ağır vasıta römork bağlantı mekanizması
Şasi 100 km/saat
Uyarı sireni
Titreşim ünitesi
Kuru çalışma önleyicisi

Standart
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Opsiyonel

Hayır

Sizi bilgilendirmeye hazırız
Ürünlerimizin en iyi ve verimli kullanımı
konusunda uygulayıcıları eğitiyoruz. Günlük
çalışmalarınızda faydanalabileceğiniz pratik
bilgiler sunuyoruz.
Bundan dolayı Putzmeister akademisi var.
Bu akademide, EstrichBoy makinelerimizin
yapısını ve fonksiyonlarını öğrenebilirsiniz.
Üstlendiğiniz işlerin mümkün olan en kısa sürede yapılıp tamamlanması
için profesyonel bir müşteri destek ekibi danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Böylece şantiyelerde her türlü durumlar için
gerekli bilgi birikimine sahip olursunuz.
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■■

G
 üvenilir

■■

„made in Germany“ teknolojisi

■■

K
 ullanımı kolay

■■

■■
■■

 üksek pompalama performansı,
Y
daha yüksek verimlilik
■■

■■

 ptimum erişebilirlik ve z eminden
O
yükseklik
■■

■■

 z bakım gerektirmekle beraber
A
ve çok az aşınır
■■

■■

■■

Bilgi: Broşürdeki resimler, makinelerin standart
kapsamı olmak zorunda değildir.

BRINKMANN
Bir Putzmeister Gurubu markasıdır
Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal
Tel. +49 7127 599-0 · Faks +49 7127 599-743
info @ estrichboy.de · www.estrichboy.de

 eğerini oldukca korur ve yüksek
D
tekrar satış değeri sayesinde ekonomik
T est edilerek onaylanmış orijinal
parçalar

■■

 ok sayıda ve yönlü donanım
Ç
seçenekleri – „Kendi“
makinenizi gereksinimlerinize
uygun tasarlayın
 eniş kapsamlı yetkili satıcı ve
G
servis ağı
 ızlı ve güvenilir yedek parça
H
tedariki
A kademimizde kullanıcı ve
t eknisyen eğitimleri
Başvurularınızda yetkin ve
bilgili yetkiller
DIN ISO 9001 standardı
u yarınca sertifika
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