Esnek kullanım özellikli şap pompası

EstrichBoy FE 400

Sıvı şap için
■■

Çimento esaslı sıvı şap

■■

Kalsiyum sülfat esaslı sıvı şap

Şantiyede çok yönlü
kullanım olanağı sunan
pompa
EstrichBoy FE 400 ayırıcı veya izolasyon
katmanlarında, yerden ısıtma sistemlerinde ve tesisat zeminlerinde kompozit
şap şeklinde kullanılan, azami 12 mm
tane büyüklüğüne sahip malzeme
karışımlı yüzer şapların pompalanması
için uygundur. Bunun dışında örneğin
strafor esaslı pompalanabilir tesviye ve
izolasyon malzemelerinin pompalanması
için de uygundur.

■■

■■

■■

■■

■■

■■

 olay ve basit şekilde taşınabilir ve
K
manevra edilebilir
 ompalanacak malzeme direkt
P
olarak transmikserden beslenir
 zami 200 metre pompalama uzaklığı
A
ve azami 12 mm tane boyutu
 üksek verimlilik, esnek kullanım
Y
olanakları
 ksesuarlar için geniş saklama
A
bölmesi
Düşük bakım masrafı

■■

■■
■■

■■

■■

 ompalama miktarı kademesiz
P
olarak ayarlanabilir

Hafif ve sağlam plastik kaput

Azami 20 m³/h

Tahrik motoru

4 silindirli dizel motor Kubota; 33 kW 3.000 devir/dk

Pompa

Helezonlu pompa 7515

En büyük tane boyutu

12 mm

Karıştırma kabı

220 l

Depo kapasitesi

25 l

Ağırlık

750 kg

Şasi

frensiz, karayolu trafiğinde kullanılabilir

Donanım

Bakım ve servis kolaylığı

 ağlam yapılı, tam hidrolik pompa
S
tahriği

Pompalama miktarı (teorik)*

Uzunluk x Genişlik x Yükseklik 3 317 × 1 530 × 1 180 mm

T ahrik komponentleri optimize
edilmiş şekilde düzenlenmiştir

E ntegre takım kutusu ve bol
saklama bölmesi

Opsiyonel

■■

 odern, 33 kW güç üreten
M
performanslı Kubota turbo dizel
motor

150 - 200 m

Pompalama miktarı ayarlamalı (5 kademeli) kablosuz uzaktan kumanda
Kablolu uzaktan kumanda (Açık/Kapalı)
Helezon parçalar 7515
Binek araç römork bağlantı mekanizması
Titreşimli elek MW 15
Destek tekeri
Takım çantası
Kaldırma halkası
Uyarı sireni
Titreşim ünitesi
Basınç rakoru V50
Kapak özel renkli boya kaplama RAL
Yüksek basınçlı temizlik makinesi
Ağır vasıta römork bağlantı mekanizması
Basınç rakoru M50
Şasi frenli

* S unulan değerler deneyimlerimizde elde ettiğimiz değerlerdir
ve malzemeye bağlıdır
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Standart
Serie

Opsiyonel
Optional

küçük şantiyeler için uygun

■■

 eki demiri topuzu üzerine etki
Ç
eden dikey yük düşük olduğundan
kolayca manevra edilebilir

Pompalama uzaklığı*

Büyük şantiyeler için uygun,

■■

F rensiz şasiye sahip olduğundan bir
üst sınıf sürücü belgesi olmaksızın
aracın arkasında taşınabilir

Standart

■■
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Tüm avantajları

