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Vloeibaar estrik
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S 5 EF

Wormpomp met vermogenssterke 7,5 kW aandrijving
■
■

Aardvochtige
cementmortels

De compacte, elektrische vloeibaar estrikpomp
Triller met schudzeef voor constante naloop van het materiaal

Spuitbeton

Pleister/spackpleister

Vloeibare mortels

■

Vloeibaar cementmortels

■

Vloeibaar calciumsulfaatgebonden mortels (anhydriet)

■

Goed beschermde
aandrijving

■

■

Insteek-cardanas
voor eenvoudig vervangen van de
wormdelen

Grote trechter
voor grotere hoeveelheden materiaal,
makkelijk te reinigen

■

Ver openklapbaar beschermrooster zorgt voor een optimale toegankelijkheid voor
het servicen en reinigen
Insteek-cardanas maakt een snel vervangen van de wormonderdelen mogelijk
zonder gereedschap
Rijwerk voor op het bouwterrein met luchtbanden

Eenvoudig demontabele schudzeef voorkomt dat te grote korrels en vreemde
deeltjes in de pomp belanden
Centrale rangschikking van alle bedieningsorganen en schakelkast met 32 A aansluiting

Alles aan boord voor het pompen van vloeibaar estrik
■

Bediening van de machine op de inbouwplaats met standaard opgebouwde kabelafstandsbediening

Uitrusting

S 5 EF

Adapter V 50-M35

■

Afdichtring voor mortelkoppeling

■

Bedieningshandleiding en onderdelenlijst

■

Handhevel-vetspuit met slang

■

Reinigingsaccessoires

■

Schudzeef

■

Technische gegevens

S 5 EF

Standaard gereedschap

■

Artikelnummer

111 635.090

Pomptrechter

130 l

Pomp

Wormpomp 2L74

Opbrengst (theor.)*

90 l/min.

Pompdruk (max.)

25 bar

Pompafstand**

tot 60 m ver, tot 40 m hoog

Aandrijfmotor

Elektrisch 7,5 kW, 400 V / 50 Hz

Aansluiting

32 A CEE; max. 100 m; min. 4 mm²

Zekering

25 A

Gewicht

260 kg

Lengte × breedte × hoogte

2610 × 680 × 770 mm

Vulhoogte

770 mm

Grootste korrel

8 mm

Drukaansluitstuk

M 50

Geluidsniveau LWA / LpA

89 dB / <85 dB(A)

Kabelafstandsbediening 60 m met noodstop

Accessoires voor de verwerking van vloeibaar estrik met S 5 EF
Complete set, artikelnummer 533 123
≈ 40 m lang, bestaande uit:

Artikel

2 3

Artikelnr.

Afb.

3× Pompslang NW 50,
V 50, M 50 13,3 m

501 914

1

5× Sponsbal Ø 60 mm

000 212.005 3

5× Afdichtringen NW 50

213 266.000 2

Optionele accessoire Artikelnr.
1× PM spoeling, emmer 18 266 743.004
l, 25 stuks

Optie – niet voorhanden

1

■ Serie

Spramex beton

■

Frame en trechter als robuuste stalen onderdelen uitgevoerd

Gebruiksvriendelijk concept

Kabelafstandsbediening 20 m met noodstop

Speciale toepassingen

Ideaal voor grotere hoeveelheden materiaal, als nodig bij het pompen van vloeibaar
estrik

Robuust en rendabel
■

■

Elektrisch aangedreven wormpomp met krachtige constante aandrijving

■

Grote 130 l trechter voor een vlotte verwerking bĳ het vullen door betonmixer

■

Triller stelt een continue toevoer van het materiaal veilig

■

Mengspiralen van de cardanas zorgen voor extra homogeniteit van het pompmedium

* De opbrengst hangt af van het type pomp. Steeds naargelang de gebruikte pomp kan de opbrengst variëren.
** Opgaven zijn ervaringsgegevens en materiaalafhankelijk.

