EstrichBoy EC 350 BS
Przenośnik pneumatyczny tłoczący
32-Amp o dużej mocy

Do jastrychów o konsystencji wilgotnej ziemi
■■

■■

Jastrych cementowy
Jastrych siarczanowo-wapniowy
(anhydryt)

■■

Jastrych magnezjowy

■■

Podłoże wibrowane

Pomocne urządzenie do
prac w strefach ochrony
środowiska

■■

■■

EstrichBoy EC 350 BS jest cichszy,
nie emituje spalin i nie powoduje

■■

kosztów związanych eksploatacją
diesla. Dzięki przyłączu 32 ampery
można stosować go na każdym placu
budowy a koszty prądu można zwykle

■■

rozliczać ryczałtowo przez rozłożenie
kosztów budowy.

made in
Germany

■■

 zczególnie nadaje się do stref
S
chronionych przed hałasem
 pcjonalny, innowacyjny agregat
O
dodatkowy 16 A zapewniający do
100 m zasięgu pompowania i 50 m
wysokości pompowania*
 uże natężenia pompowania do
D
3 m3/h, względnie z agregatem
dodatkowym do 3,5 m3/h skracają
czasy pracy i tym samym koszty
wynagrodzenia
 iezawodność, wytrzymałość i
N
łatwość obsługi
 iężar 1900 kg umożliwia
C
zastosowanie wielu ciągników

Wyposażenie

Zastrzega się wprowadzanie zmian technicznych i możliwość pomyłek © by Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone Wydrukowano w Niemczech (1707Sc) MT 4751 DE

Opcjonalny agregat dla dodatkowej
wydajności

Standardowe gniazdo wtykowe 32A i 16A w
opcjonalnym agregacie dodatkowym

Skrzynka do przechowywania
najważniejszych środków pomocniczych

Wytrzymała klawiatura z kolorowym wskaźnikiem diodowym

Reflektor
roboczy

Wszystkie zalety w skrócie
■■

■■

■■

■■

■■

Z abezpieczenie przed
przeciążeniem zapewnia
nieprzerwaną pracę
 ożliwa jest zależna od placu
M
budowy redukcja do 25A
Inteligentne sterowanie powietrzem
tłoczącym, a dzięki temu krótkie
czasy pompowania
S erwis Premium z oryginalnymi
częściami w certyfikowanych
warsztatach
 ostępne jest gniazdo wtykowe z
D
zestykiem ochronnym dla reflektora lub innego wyposażenia

Seryjne
Automatyczna regulacja hamulców

■

Nośnik oświetlenia (12 V)

■

Przyłącze z zestykiem ochronnym

■

Układ centralnego smarowania

■

Złącze do samochodu osobowego z regulacją wysokości

■

Opcjonalne

Agregat dodatkowy (5,5 kW)

■

Myjka wysokociśnieniowa

■

Nośnik oświetlenia (24 V)

■

Osłona blaszana zasilania

■

Przezbrojenie 100 km/h

■

Reflektor roboczy

■

Skrzynka narzędziowa (włącznie z zestawem pałąków ochronnych)

■

Specjalne lakierowanie w RAL

■

Stopy wsporcze

■

Uchwyty dźwigowe

■

Ustawianie czasów mieszania

■

Złącze do samochodu ciężarowego

■

Zużywany element blaszany przy osłonie

■

Zużywane elementy blaszane dwustronne (strona czołowa)

■

Zużywane elementy blaszane bardzo wytrzymałe

■

Dane techniczne
EstrichBoy EC 350 BS
32A

EstrichBoy EC 350 BS, 32A z
agregatem dodatkowym 16A

Mieszalnik

260 l, 200 l pojemności użytkowej 260 l, 200 l pojemności użytkowej

Natężenie pomp. (teoret.)*

3 m³/h

3,5 m³/h

Ciśnienie pompowania*

8 bar

8 bar

Zasięg pompowania*

odległość 80 m, wysokość 40 m100 m uzaklık, 50 m yükseklik

Zasobnik powietrza

400 l

400 l

Sprężarka

2,3 m³/min

2,7 m³/min

Silnik napędowy

15 kW

20,5 kW

Ciężar

1900 kg

1900 kg

dł. x szer. x wys

4800 x 1580 x 2450 mm

4800 x 1580 x 2450 mm

Wysokość napełnienia

400 mm

400 mm

Podwozie
Szczegóły

z autom. regulacją hamulców, dopuszczenie do 80 km/h
hydrauliczny zasilacz i zgarniacz
*Dane są wartościami empirycznymi i zależnymi od materiału
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