Elastyczna pompa do wylewek płynnych

EstrichBoy FE 400

	Do wylewek
pływających
■■
■■

Wylewki pływające cementowe
 ylewki pływające na bazie
W
siarczanu wapnia

Wszechstronny praktyk
na budowie
EstrichBoy FE 400 nadaje się optymal
nie do wylewek płynnych o wielkości
ziaren do 12 mm, jako wylewek zespolo
nych na warstwach rozdzielających lub
izolacyjnych, przy ogrzewaniu podłogo
wym lub systemach podłóg podniesio
nych oraz do pompowania odpowiednich
materiałów wyrównujących i izolacyj
nych, np na bazie polistyrenu.

■■

■■

■■

■■

Ł atwy i lekki w transporcie i
manewrowaniu
Z asilanie bezpośrednio z mieszadła
jezdnego
Z asięg tłoczenia maks. 200 m
i wielkość ziarna do 12 mm
 ysoka wydajność, elastyczne
W
opcje użytkowania

■■

Mnóstwo miejsca na akcesoria

■■

Niskie koszty konserwacji

Dane techniczne EstrichBoy FE 400

Wszystkie zalety w skrócie

■■
■■

■■

■■

■■

 ały nacisk podparcia zapewnia
M
optymalną swobodę manewrowania
na placu budowy
 owoczesny wydajny silnik Kubota
N
z turbodoładowaniem o mocy
33 kW
Optymalne rozmieszczenie
elementów napędu

Z integrowana skrzynka na
narzędzia i dużo przestrzeni
użytkowej

Pompa

Pompa ślimakowa 7515

Maks. wielkość ziarna

12 mm

Lej podający

220 l

Pojemność zbiornika

25 l

Masa

750 kg

Podwozie

bez hamowania, może poruszać się po drogach

Długość x szerokość x wysokość

3 317 × 1 530 × 1 180 mm

Sterowanie zdalne bezprzewodowe z regulacją wydajności tłoczenia (5-stopniową)

 atężenie pompowania regulowane
N
bezstopniowo

L ekka i stabilna pokrywa z
tworzywa sztucznego

4-cylindrowy Kubota Diesel; 33 kW przy 3.000 obr./min

Wyposażenie

Przyjazna konserwacja i serwis

 olidny w pełni hydrauliczny napęd
S
pompy

Silnik napędzający

Sterowanie zdalne przewodowe (wł./wył.)
Pompa ślimakowa 7515
Sprzęgło samochodowe
Sito zagęszczające MW 15
Koło podporowe
Skrzynka narzędziowa
Uchwyty dźwigowe
Sygnał dźwiękowy
Wibrator do betonu
Króciec tłoczny V50

Opcja

Pokrywa lakierowana w specjalnym kolorze RAL
Układ czyszczenia wysokociśnieniowego
Sprzęgło ciężarowe
Króciec tłoczny M50
Podwozie hamowane
* d ane są wartościami doświadczalnymi i zależą od materiału
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małych placach budowy

■■

Wydajność tłoczenia (teoretyczna)* do 20 m³/h

Do użytku na dużych i

■■

150 - 200 m

Seria Serie

Opcjonalnie
Optional
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■■

Zasięg tłoczenia*

T ransport nie wymaga prawa jazdy,
gdyż podwozie nie posiada
hamulców

Wyposażenie seryjne

■■

