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Čerpadla betonu a malt 
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Šnekové čerpadlo SP 25 DHF 

 
 

Robustní a výkonný pro velké objemy samonivelačních 
podlahových potěrů 

Výkonné šnekové čerpadlo SP 25 DHF je vhodné pro pohodlné a spolehlivé 

ukládání velkých objemů samonivelačního podlahového potěru. Díky silnému 

tříválcovému vznětovému motoru s výkonem 37 kW a emisemi „Stage V“ lze 

čerpadlo nyní i v budoucnu bez problémů provozovat v celé EU a 

Švýcarsku. Zvýšená efektivita se soustředí na vyšší výkony, delší dosahy dodávek 

a vyšší dodávací tlaky. 

Velká plnicí plocha je vybavena výkyvným ochranným krytem a výkonným 

vibračním sítem. Nízká výška plnění usnadňuje nakládání na staveništi i 

závěrečný úklid. Nízká hmotnost čerpadla také usnadňuje manipulaci na 

staveništi. 

Klíčové vlastnosti 

• Robustní plastová kapota nejvyššího standartu kvality pro maximální odolnost 

• Podporuje řadu šnekových čerpadel až po 2L8 

• Centrální ovládání s intuitivní klávesnicí a přehledným displejem 

• Opěrné nohy pro optimální stabilitu na staveništi 

• Bezpečné přemisťování stroje jeřábem – díky integrovaným jeřábovým okům 

• Spolehlivé dálkové ovládání umožňuje různé funkce 

• Větší nádrž pro maximální provozní výkon bez doplňování paliva 
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Technické údaje 
 

Zásobník 250 l 

Výkon 20 m3/h 

Tlak 35 bar 

Hrubý horizontální dosah 200 m 

Vertikální dosah 60 m 

Šnekové čerpadlo 7515 Premium 

Motor 3-válec, Kubota 

Výkon motoru 37 kW 

Otáčky motoru 2700 ot./min 

Nádrž na naftu 40 l 

Hmotnost 1050 kg 

Emisní stupeň 5 

Délka / Šířka / Výška 4280 / 1410 / 1300 

Výška plnění 730 mm 

Max. zrnitost kameniva 8 mm 

Podvozek Bržděný, schválený pro silniční provoz 

 

 

 

Standartní příslušenství 
 

• Návod k obsluze a Seznam náhradních dílů 

• Rádiové dálkové ovládání s nastavením průtoku zapnutí / vypnutí motoru 

• Zvedací oko 

• PKW – spojka 

• Vibrátor a vibrační síto s velikostí ok – 15 mm 

• Opěrné nohy 
 


