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Čerpadla betonu a malt 

 

 
 

 

 

 

 



 

Ivo Kolář, obchodní zástupce, mobil : 724 764 446, email : kolar@billerburda.cz 
 

Šnekové čerpadlo SP 11 THF 

 
 

Ekonomický – jednoduchý – lehký 
 
V souladu s emisní normou Stage V může SP 11 THF snadno pokrýt vzdálenosti 
80 m nebo výšky 40 m. Síto a vibrátor byly vylepšeny, aby bylo dosaženo 
kontinuálního toku materiálu i při dopravě potěru obsahujícího plastová nebo kovová 
vlákna. Maximální dodávané množství 15 m³/h a instalované zařízení poskytují vše, 
co potřebujete k profesionální přepravě samonivelačního podlahového potěru. 
Opotřebitelné díly a díly pro údržbu jsou snadno přístupné, což usnadňuje čištění a 
výměnu opotřebitelných dílů. Můžete tak zkrátit dobu seřizování a zvýšit produktivitu 
práce. 

 
 

Klíčové vlastnosti 

• Velká násypka s bezpečnostní mřížkou – ideální pro plnění 
autodomíchávačem 

• Extrémně lehký, nárazuvzdorný plastový kryt 

• Integrovaný vysokotlaký čistič 100 bar 

• Plynule nastavitelná rychlost čerpání 

• Velký box na nářadí ( 100 l ) 

• Středová, snadno nastavitelná opěrná noha s nízkým zatížením oje 

• Vynikající zvuková izolace motoru 

• Schoda CE splňuje všechny bezpečnostní normy v EU 

• Snadný přístup usnadňuje údržbu všech dílů 

• Mřížka s vibrátorem pro lepší tok materiálu  
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Technické údaje 
 

Zásobník 220 l 

Výkon 0 – 15 m3/h 

Šnekové čerpadlo 2L75 

Hrubý horizontální dosah 80 m 

Vertikální dosah 30 m 

Tlak 20 bar 

Motor 3-válec Kubota diesel 

Výkon motoru 18,5 kW 

Otáčky motoru 3000 ot/min 

Emisní stupeň 5 

Hmotnost 750 kg 

Délka / Šířka / Výška 3260 / 1420 / 1160 

Výška plnění 1000 mm 

Max. zrnitost kameniva 8 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 

• Vibrační síto  
 

 


