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Šnekové čerpadlo SP 20 GHF

Výkonný stroj pro samonivelační podlahy
SP 20 GHF je šnekové čerpadlo pro aplikace samonivelačních podlahových
potěrů. Vybavený je 4 válcovým benzínový motorem Kubota 37 kW splňující emisní
normu Stage V. Tento stroj je výkonnější a umožňuje dlouhé dopravní
vzdálenosti. Pro zaručení plynulého průtoku i u kovových nebo syntetických vláken
obsažených v tekutém potěru byla navržena nová rohová mřížka a standardně je
vybaven vibrátorem. Toto čerpadlo může dosáhnout výkonu 20 m³/h a jsou splněny
všechny potřeby uživatelů.
Konstrukce byla optimalizována pro uživatelsky přívětivější servis a
údržbu. Používáme spolehlivé a vysoce kvalitní komponenty, které prodlužují
životnost vašeho samonivelačního čerpadla na potěr.

Klíčové vlastnosti
• Velký zásobník s bezpečnostní mřížkou – ideální pro plnění
•
•
•
•
•
•
•
•

autodomíchávačem
Nižší náklady na údržbu ve srovnání s ekvivalentním dieselovým motorem
Lehký a odolný plastový kryt
Velká skříňka na nářadí
Motor splňuje všechny požadavky aktuální emisní kategorie „Stage V“
Velká nádrž na benzín o objemu 40 litrů
Snadný servis díky snadno přístupným dílům
Plynule nastavitelná rychlost čerpání
Silný a tichý benzínový motor
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Technické údaje
Zásobník

220 l

Výkon

20 m3/h

Tlak

20 bar

Hrubý horizontální dosah

200 m

Vertikální dosah

60 m

Šnekové čerpadlo

2L8

Motor

4-válec, Kubota, benzín

Výkon motoru

33 kW

Otáčky motoru

2700 ot./min

Nádrž na benzín

40 l

Hmotnost

do 750 kg

Emisní stupeň

5

Délka / Šířka / Výška

3317 / 1530 / 1180

Výška plnění

1180 mm

Max. zrnitost kameniva

8 mm

Podvozek

nebržděný, schválený pro silniční provoz

Standartní příslušenství
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Automatické odtlakování hadic
Režim „CITY“ pro snížení hluku
Rádiové dálkové ovládání se 7 - stupňovým nastavením průtoku
Jeřábové oko
Automobilová spojka
Vibrátor „ICC“
Rychloupínací systém pro šroubové díly
Houkačka – automaticky signalizuje zastavení čerpadla
Funkce Start / Stop
Vibrační síto o šířce 15 mm – úhlové profilové tyče
Podpěrné nohy
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