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Čerpadla betonu a malt 
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Šnekové čerpadlo SP 25 DQR 

 
 

Snadné omítání 
 
Výkonné šnekové čerpadlo s nuceným míchadlem je kromě klasických vnitřních a 
venkovních omítek vhodné pro řadu dalších speciálních aplikací, jako je sanace 
betonu nebo plnicí a injektážní práce. Zvýšená efektivita se zaměřuje na vyšší 
průchodnost, stejně jako na delší dopravní vzdálenosti a vyšší dodávací tlaky. 
Vícesložkové materiály a hotovou suchou maltu lze na staveništi míchat ve výkonné 
míchačce po libovolnou dobu míchání. Funkce zvedání míchačky umožňuje nižší 
výšku plnění a umožňuje jednoduchý přesun míchané dávky do násypky dopravníku. 

 

Klíčové vlastnosti 
 

• Opěrné nohy pro optimální stability na staveništi 

• Robustní provedení – testováno na staveništi a na zkušební dráze 

• Nižší výška plnění usnadňuje plnění a čištění míchačky 

• Robustní plastový kryt podle nejvyššího standartu kvality 

• Velká zvedací míchačka o objemu 240 l umožňuje míchání většího množství 
materiálu 

• Centrální ovládání s intuitivní klávesnicí a přehledným displejem 

• Bezpečné přenášení stroje jeřábem – díky integrovaným jeřábovým okům 

• Větší nádrž pro maximální provozní výkon bez doplňování paliva 
 
 
 
 
 
 



 

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

Technické údaje 
 

Zásobník 250 l 

Míchací nádoba 240 l 

Šnekové čerpadlo 2L6 / 2L75 – 35 bar 

Výkon 0,3 – 4,5 m3/h 

Hrubý horizontální dosah 70 m 

Vertikální dosah 50 m 

Kompresor 2-válec, 400 l/min 

Tlak kompresoru 7 bar 

Motor 3-válcový Kubota 

Výkon motoru 28 kW 

Otáčky motoru 2800 ot/min 

Emisní stupeň 5 

Hmotnost 1050 kg 

Délka / Šířka / Výška 4280 / 1410 / 1480 

Výška plnění 770 mm 

Max. zrnitost kameniva 6 mm / 8 mm 

Podvozek Bržděný, schválený 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 

• Podpěrné kolečko 

• Standartní lakování 

• PKW – spojka 

• Podpěrné nohy 

• Základní nářadí 

• Dávkování vody 
 

 


