Pleistermachines

Vloerenpompen

elektrisch of met dieselmotor, in de meest verschillende uitvoeringen en prestatie klassen
Mengpompen MP 10/ 12, MP 22 + MP 25 MIXIT

Voor zelf egaliserende vloeren en traditionele cementvloeren
Egaline-wormpompen SP 11, SP 20 + SP 32

Dubbel zuigerpomp P 13

De mengpompen van Putzmeister horen tot de compactste, beweeglijkste en
sterkste pleistermachines. Het systeem is een afgeleide van de bekende
„Gipsomat”.
Deze pompen verwerken alle verpompbare mortels tot 6 mm en leveren tot
40 liter per minuut. Met weinig handelingen zijn deze mengpompen snel in
modules uit elkaar te halen en daardoor kunnen ze heel eenvoudig worden
vervoerd.

Putzmeister-wormpompen zijn volledig hydraulisch aangedreven
en met een traploze hoeveelheid regelaar. Deze zijn ideaal voor
alle types vloeivloeren tot 8 mm Korrelgrootte (SP 20/ SP 32 zelfs
tot 12 mm).

Deze pleistermachine heeft een mechanische pompaandrijving en
is geschikt voor de zwaarste toepassingen. De robuuste dubbele
zuigerpomp verwerkt pleisters van zand, kalk, cement en andere zware
mortels.
De P 13 verpompt probleemloos en stofvrij tot op de 30ste verdieping.
Verder is zij slijtarm en absoluut betrouwbaar.

SP 11 BHF

P 13

MP 10/ 12*

P 13

SP 20 DHF

SP 32 DHF

Pomptype
Pumpentyp

2L75 Kolbenpumpe
7515mit
(2L8)
S-Rohr 7515 (2L8)

Opbrengst
Fördermenge

3
0-12 mbis
/ h18 l/m3n
15 (18 m3/ h)

18 m3/ h

Max. druk
Förderdruck

20 bar 68 bar

35 bar

Trans. lengte
Förderweite

tot 100bis
m 200 m tot 180 m

tot 180 m

MP 22

MP 25

Pomptype

D6 Power

D6 Power

N13S

Pomptype

Opbrengst

25 l/ min.

25 l/ min.

3,5-13,5 l/ min.

Opbrengst

Max. druk

40 bar

40 bar

30 bar

Max. druk		

tot 40 bar

Trans. hoogte
Förderhöhe

tot 60 m
bis 50 m tot 90 m

tot 90 m

Transportafstand

tot 40 m

tot 40 m

20 m

Transportlengte		

tot 300 m

Diesel
Antrieb

22,7 kW
34 kW, 40032,8
V kW

30,5 kW

Transporthoogte

tot 15 m

tot 15 m

15 m

Transporthoogte		

tot 100 m

Gewicht

750 kg1.900 kg 960 kg

1.450 kg

Gewicht

160 kg

240 kg

115 kg

Aandrijving

2-cil.-diesel		
12,5 kW		

Elektromotor
400 V, 7,5 kW

Gewicht

1.060 kg		

1.000 kg

*De MP 10 en MP 12 zijn verschillend qua afmeting.

MIXIT

DMR

EMR

mechan. zuigerpomp KA 139
15 - 65 l/ min.		

30 - 75 l/ min.

Wormpompen S 5 + SP 11

S 5 EV*

De S 5-serie is geschikt voor kant en klare en bouwmortels uit zak of silo.
De basis van dit modulair systeem is een sterke wormpomp, die met een
doorloopmixer of dwangmenger verder gecompleteerd kan worden.
SP 11-wormpompen worden volledig hydraulisch
aangedreven en hebben een comfortabele dwangmenger.
Deze verwerkt alle kant en klare mortels en bouwmortels
tot 6 mm korrelgrootte.

35 bar (25 bar)

SP 11 Beliso-reeks**

		
Pomptype
2L6

2L6

Opbrengst

7 - 40 l/ min.

5 - 40 l/ min.

Max. druk

25 bar

25 bar

Trans. lengte

tot 60 m

tot 120 m

Trans hoogte

tot 40 m

tot 60 m

Gewicht

190 kg

750 kg

Mixokret-vloerenpompen
Mixokret-luchtdrukpompen maken het mogelijk droge en aardvochtige
mengsels van zand, kiezel, zandcementvloeren tot lichtbeton te transporteren
– alles tot 200 m ver. Het uitgebreide programma met diesel- of elektrische
aandrijving, gedeeltelijk met compressoren van 2,7 tot 5,3 m3/ h, met hydra.
vuiler of schraper biedt voor iedereen de juiste machine.

*Deze types zijn tevens met dwang-en doorloopmenger leverbaar.
**Deze types klep-, draai- en liftmenger leverbaar.

Fijne pleisterpomp P 12 – Sprayboy

Fijn betonpomp P 715

De kleine fijne pleisterpomp die mengt, pompt en spuit – en alles uit een
trechterbak. Ideaal voor lijmmortel, dunpleisters etc. tot 3 mm korrelgrootte.
De ideale machine voor stukadoor, schilder en renovatiewerk.

De sterke, kleine en lichte fijne betonpompaanhanger voor het verpompen van cement, vloeivloeren alsook fijn beton tot 16 mm. Ideaal voor
betonspuiten, mortelinjecteren en betonwerk tot 16 mm korrelgrootte.

P 715 D

P 12

P 715 E

M 730 DH*

M 740 D*

D5 kort

Pumpentyp
Pomptype

Kolbenpumpe
mit S-Rohr
2 cil. Zuigerpomp
met S-buis

Opbrengst

6 + 12 l/ min.

Fördermenge
Opbrengst

bis 18 m
l/m3n
4-17,4
/h

4-18,2 m / h

Fördermenge
Opbrengst

tot 2,53,8m m/ h/ h

m 4/ m3/ h h
tot 3,8 m3/ h bis 6tot

Max. druk

25 bar

Förderdruck
Max.
druk

68bar
bar
68

68 bar

Förderdruck
Max. druk

6 bar7 bar

7 bar

bis 6,5
7 bar

Transp. lengte

tot 30 m

Förderweite
Aandrijving

bis 200
34,5
kW m
diesel

30 kW elektrisch

Max. korrelgrootte
Korngröße 16 mm
16 mm

16 mm

Transp. hoogte

tot 15 m

Förderhöhe
Gewicht

bis 50kgm
1.850

1.800 kg

Gewicht

1.564 kg

Gewicht

125 kg

Antrieb
Afmetingen

34 kW, 400
420Vx 151 x 160 cm

Gewicht
Vulhoogte

1.900
118
cmkg

Pomptype

*Beide types zijn tevens stationair leverbaar.

3

Antrieb
Dieselaandrijving
24 kW33 kW Diesel31,5 kW
3

118 cm

3 3

1.2001.460
kg kg

18,5 46
kW6,5Elektro
kW

M 701 E

M 710 EBS

Elektrisch

15 kW

7,5 kW

7,5 kW

Opbrengst

tot 6 m3/ h

tot 6 m3/ h

tot 4 m3/ h

Max. druk

6 bar

6 bar

7 bar

32 16 mm

Max. korrelgrootte

32 mm

16 mm

16 mm

980 kg
1.600 kg

Gewicht

1.100 kg

720 kg

1.200 kg

3

*Deze types zijn tevens met vuller en sleepschep leverbaar.

M 501 E

M 760 DH*

bar

Spack- en verfrolspuiten

Dynajet ®-hogedrukreinigers

Thuis op elke bouwplaats ter wereld

voor schilders en stukadoors

voor drukbereik tot 2.800 bar

– één van het grootste machine assortiment wereldwijd

Spackspuiten Strobot 204 S, 401 S + 406 S

De compacte en mobiele trollies zijn echte professionele apparaten en
reinigen tot 500 bar hogedruk. Zij zijn dus voor bijna alle reinigingswerken
zoals bijv. gevelreiniging, machinereiniging etc inzetbaar. Zij worden of
door sterke elektromotoren of door benzinemotoren cq. dieselmotoren
aangedreven.

De spackspuiten van de Strobot-serie zijn zeer licht,
handzaam en eenvoudig te bedienen. De motorregeling
gebeurt via toerental of druk en zorgt voor een traploze
constante verpomping en daardoor voor een gelijkmatig
spuitbeeld. Elke spackspuit kenmerkt zich door de
veelzijdigheid en de eenvoud van besturing.
Strobot

204 S

401 S

406 S

Opbrengst

0-5 l/ min.

0-11 l/ min.

0-15 l/ min.

Max. druk

tot 25 bar

tot 30 bar

tot 30 bar

Aandrijving

Trans. hoogte

tot 12 m

tot 30 m

tot 30 m

Werkdruk

150 bar, 350 bar of 500 bar*

Elektrisch

0,55 kW

1,5 kW

2,2 kW

Opbrengst

42 l/ min., 21 l/ min. of 15 l/ min.

Gewicht

ca. 35 kg

ca. 50 kg

ca. 65 kg

Watertemp.

Koudwater

Koudwater

Koudwater

Gewicht

147 kg

105 kg

215 kg

Variaties

Airless-verfspuitsystemen

Max. druk
Hiermee wordt het werk sneller, met minder materiaal en in een optimale
Trans. hoogte
kwaliteit afgewerkt. De tijdswinst ten opzichte van rollerverwerking is
enorm (tot 50%).
Elektrisch
Gewicht

Wanneer U kant en klare minerale materialen wilt verwerken is de
Stromixer D 1000 de ideale uitbreiding op onze spackspuiten. Deze
overtuigt door uitstekende mengresultaten en een doordachte bouwwijze.
Alle delen zijn van roestvrije materialen (bijv. edelstaal) en eenvoudig te
reinigen.

Benzine

Diesel

15 kW

14,5 kW

14,5 kW

* 150-bar versie alleen beschikbaar bij electro-trollies

Airless spuitsystemen zijn extreem slijtarme zuigerpompen. De druk kan
U traploos instellen. De airless apparaten zijn ideaal voor de verwerking
van muurverven en lakken.

Doorloopmenger Stromixer D 1000

Elektrisch

A 190

A 270

A 450

1,75 l/ min.

2,7 l/ min.

4,45 l/ min.

tot 230 bar

tot 230 bar

tot 230 bar

1,03 kW

1,72 kW

2,0 kW

15,5 kg

25 kg

39 kg

Dynajet ®-hogedrukreinigers – Trailers
Deze sterke trailer units reinigen met tot 110° C heet water en tot 800 bar
werkdruk. Deze zijn dieselaangedreven en hebben geïntegreerde
watertanks voor onafgebroken werken.

Strobber-gereedschap-wassystemen
Strobber zijn wassystemen met koud- en warmwateraansluitingen. Ze
zijn in twee groottes leverbaar en kunnen niet alleen Uw rollers, maar
tevens Uw spackspuiten schoon.

Dynajet ®

Het vuile water vloeit door een uitneembare wasbak in een filtersysteem. Hier wordt het water van de groffe stoffen gereinigd. Aansluitend
wordt het vanuit een opvangbak naar de riolering verpompt. Dit alles
gebeurt in een gesloten modulesysteem en beschermt daardoor voor
onaangename geurtjes.

Andere druk- en prestatiegroottes tot 2.800 bar op
aanvraag alsook in onze actuele Dynajet ®-catalogus.

 Putzmeister

350 th

500 th

800 th

Diesel

13 kW

34 kW

34 kW

Werkdruk

350 bar

500 bar

800 bar

Opbrengst

7-16 l/ min.

15-30 l/ min.

10-22 l/ min.

Watertemp.

tot 110° C

tot 110° C

tot 110° C

Gewicht

760 kg

1.600 kg

1.640 kg

 Uw Putzmeister-Partner

Mörtelmaschinen GmbH

is onderdeel van de Putzmeister-groep gevestigd
in Aichtal bij Stuttgart.

Stromixer

D 1000

Strobber

WA 800
80 x 80 x 144 cm

WA 1500

Elektrisch

1,5 kW, 230 V/ 50 Hz

Afmetingen

80 x 150 x 144 cm

Mengprestatie

ca. 15 l/ min.

Rollerreiniger		

10 l/ min., 25 bar, 8 nozzles

Afmetingen

98 x 70 x 95 cm

Filter		

edelstaalkorf met filterweefsel

Gewicht

97 kg

Sinds 1958 is Putzmeister fabrikant en
wereldwijde leverancier van mortelpompen,
spackspuit- en verfpompen, betonpompen,
tunnelmachines, industriepompen, grote
robottechniek voor de reiniging van complexe
systemen en machines en van professionele
hogedrukreinigingsystemen. Deze sterke keten
biedt applicateurs en distributeurs op de gehele
wereld ideale omstandigheden betreffende
competentie, investeringszekerheid en optimale
service bij alle toepassingen.

Putzmeister mortelmachines toont U één van het
grootste assortiment van machines wereldwijd:
pleistermachines, vloerenpompen, fijn beton pompen,
spackspuiten en pro-fessionele hogedrukreinigers.
Tesamen met een efficiënt wereldwijd Servicenetwerk
bieden wij U optimale omstandigheden en
mogelijkheden, die U Uw dagelijkse werk verlichten
en rendabeler maken.
MM 3451-10 NL

MM 3451-10 NL
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Dynajet ®-hogedrukreinigers – Trollies

