EstrichBoy EC 350 BS
Güçlü, 32-Amp pnömatik şap makinesi

Sulu olmayan şaplar için

Çevreye rahatsızlık
verilmeyecek yerdeki
çalışmalar için tasarlandı

■■

Çimentolu şap

■■

Kalsiyum sülfat şapı (anhidrit)

■■

Magnezya şapı

sessiz çalışır, egzoz gazı emisyonu

Seramik altı şapı

yoktur ve dizel yakıt maliyeti bulunmaz.

■■

■■

■■

EstrichBoy EC 350 BS şap makinesi
■■

Elektrik motorlu pnömatik şap makinesi 32-Amper bağlantısı ile, şantiye

■■

cereyanı bulunan bütün inşaatlarda
kullanılabilir ve elektrik maliyeti genel
inşaat maliyetlerine pay edilebilir.

made in
Germany

■■

 zellikle gürültüye hassas
Ö
bölümler için uygundur
 psiyonel olarak, azami 100 metre
O
sevk uzunluğu ve 50 metre sevk
yüksekliği* yenilikçi 16 Amper ek
ünite
 üksek sevk miktarı 3 m3/h, ve ek
Y
ünite 3,5 m3/h sayesinde çalışma
süreleri kısalır ve böylece işçilik
maliyetleri azalır
 üvenilir, sağlam ve kolay
G
kullanılır
 akinenin 1900 kg ağırlığa sahip
M
olması nedeniyle çok sayıda araç
tarafından çekilebilir

Donanım
İlave performans artışı sağlayan
opsiyonel ek ünite

Standart makinede 32-A priz ve opsiyonel ek
ünitede 16-A priz bulunur
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Önemli araç gereçleri saklamaya yarayan
kutu

Renkli LED ekranlı
sağlam Keypad

Çalışma farı

Tüm avantajları
■■

■■

■■

■■

■■

A şırı yük koruma donanımı
kesintisiz çalışma sağlar

Seri donanım Opsiyonel
Koruma kontaktlı elektrik bağlantısı

■

Lamba tamponu (12 V)

■

Merkezi yağlama sistemi

■

Otomatik fren ayarı

■

Yüksekliği ayarlanabilir binek otomobil kaplini

■

2 taraflı aşınma sacları (alın tarafı)

■

Çalışan için koruyucu sac

■

Çalışma farı

■

Destek ayakları

■

Donanım değişikliği 100 km/h

■

Elektrik Kablosu 32A / 16A

■

Ek ünite (5,5 kW)

■

Kamyon çeki kancası

■

Karıştırma süresi ayarı

■

Kulede aşınma sacı

■

Lamba tamponu (24 V)

■

Özel renkli boyama RAL

■

Takım kutusu (koruma çemberi dahil)

■

Vinç halkası

■

Yüksek basınçlı temizleme sistemi

■

Yüksek dayanımlı aşınma sacları

■

Teknik bilgiler
EstrichBoy EC 350 BS
32A

EstrichBoy EC 350 BS,
32A 16A ek ünite ile

Ş antiye cereyanından kaynaklanan
sebeplerden dolayı akımın 25
Amper değerine düşürülmesi
mümkündür

Karıştırma kazanı

260 lt, 200 lt. net hacim

260 lt, 200 lt. net hacim

Sevk miktarı (teorik)*

3 m³/h

3,5 m³/h

A kıllı sevk havası kumandası,
bu sayede daha kısa pompalama
süreleri elde edilir

Sevk basıncı*

8 bar

8 bar

Pompalama uzaklığı*

80 m uzaklık, 40 m yükseklik 100 m uzaklık, 50 m yükseklik

Hava tüpü

400 l

400 l

Kompresör

2,3 m³/min

2,7 m³/min

Tahrik motoru

15 kW

20,5 kW

Ağırlık

1900 kg

1900 kg

UxGxY

4800 x 1580 x 2450 mm

4800 x 1580 x 2450 mm

Dolum yüksekliği

400 mm

400 mm

S ertifikalı servislerde orijinal yedek
parçalar ile verilen Premium-Servis
hizmeti
F arlar vs. için koruma kontaktlı
prizler mevcuttur

Sürüş tertibatı

otomatik fren ayarlı, azami hız 80 km/h

Özellik

hidrolikli besleme tertibatı ve kepçe
* Bu veriler öngörülen değerlerdir ve malzemeye bağlıdır
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