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Čerpadla betonu a malt 
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Šnekové čerpadlo SP 11 LMR 

 
 

Snadné omítání 
 
Tento speciální stroj lze použít pro všechny předem namíchané suché malty a také 
směsi vyrobené na místě. Šnekové čerpadlo Putzmeister SP 11 LMR nabízí trvalou 
hodnotu, například díky lehkému, ale robustnímu plastovému krytu, který odolá i těm 
nejnáročnějším podmínkám na místě – je tedy velmi hospodárný. 

Lze ji použít jak na venkovní omítky (vápenné, vápenocementové a izolační omítky), 
tak na vnitřní omítky (vápenné omítky). 

 

Klíčové vlastnosti 
 

• Optimální manévrovatelnost díky nízkému těžišti 

• Optimální zvuková izolace díky dvoustěnné stříšce 

• Vodoměrná trubka v mixovací mřížce zabraňuje ucpání 

• Tichý tříválcový motor Kubota 16,3 kW ( Stage V ) 

• Odpovídá normám CE, jednoduché a přehledné ovládání 

• Zvedací míchačka s nízkou výškou pro pohodlné plnění 

• Velká míchačka / násypka pro efektivnější práci 

• Plně hydraulický pohon čerpadla a míchadla s plynule regulovatelným 
čerpaným výkonem až 60 / min 

• Trvalá hodnota díky vysoké kvalitě při dalším prodeji 
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Technické údaje 
 

Zásobník 220 l 

Míchací nádoba 180 l 

Šnekové čerpadlo 2L6 

Výkon 5–60 l/min 

Hrubý horizontální dosah 60 m 

Vertikální dosah 40 m 

Kompresor 2-válec, 400 l/min 

Tlak kompresoru 3,7 bar 

Motor 3-válcový Kubota 

Výkon motoru 16,3 kW 

Otáčky motoru 2600 ot/min 

Emisní stupeň 5 

Hmotnost 750 kg 

Délka / Šířka / Výška 3260 / 1420 / 1160 

Výška plnění 800 mm 

Max. zrnitost kameniva 6 mm 

Podvozek Nebržděný, vhodný pro silniční provoz 

 

 

Standartní příslušenství 

• Návod k obsluze a Seznam náhradních dílů 

• Těsnící kroužek pro spojku maltové hadice 

• Mazací patrona 

• Maznice s hadicí 

• Tlaková myčka 

• Kabel s adaptérem pro připojení k autu 

• Standartní lakování 

• PKW – spojka 

• Čistící příslušenství 

• Základní nářadí 

• Mechanické dávkování vody 
 


