Uw voordelen
■

■

■

■

 rote trechter met een inhoud
G
van 100 l, beschermrooster en
veiligheidsschakelaar
Insteek-cardanas voor eenvoudig
vervangen van de wormdelen
Traploos instelbare opbrengst
S chotelmenger opgebouwd, ideaal voor
materialen die bijzonder intensief moeten
worden gemengd

Sierpleister/
fijne sierpleister

■

Speciale toepassingen

Wormpomp S 5 EV / EVTM –
Oneindig veel inzetmogelijkheden

■

 leisters voor buiten
P
(kalk-, kalkcement- en isolatiepleisters)
 leisters voor binnen
P
(kalkpleister)

Het modulaire systeem van de S 5 heeft als basis een wormpomp met een vermogenssterke 5,5 kW aandrijving. De basisversie is vooral geschikt voor gebruikers die verpompbare natte mortel tot een korreling van maximaal 6 mm verpompen en spuiten.
Het vormt de basis voor de uitgebreide versie S 5 EVTM met schotelmenger. Het goede
daaraan is dat u de schotelmenger ook naderhand nog op de S 5 EV kunt opbouwen. In
beide gevallen stelt de schotelmenger u in staat hoogwaardige materialen voor te mengen.
Uw competente Putzmeister dealer geeft u graag advies over de technische details en
toepassingsmogelijkheden.

■
■
■
■
■
■
■
■

Brandwerende mortel
Egalisatiemortel
Warmte-isolerende mortel
Muur-, kleef-, saneermortel
Vochtwerende afdichtingsmortel
Injectie en groutmortel
Glasvezelbeton
Stucmortel en hechtlagen
(door opbouwen van de daarvoor
benodigde wormdelen)

Technische
specificaties

S 5 EV

S 5 EVTM

Mengreservoir

–

80 l

Eenvoudig naderhand op te bouwen schotelmenger met intelligente rangschikking
van het menggereedschap voor de
hoogste materiaalkwaliteit.

Uitrusting
Adapter V 50-M35

■ ■

Bedieningshandleiding en onderdelenlijst

■ ■

Afdichtring voor mortelkoppeling

■ ■

Pomptrechter

100 l

100 l

Pomp

Wormpomp 2L6

Wormpomp 2L6

Vetspuit

■ ■

Opbrengst (theor.)*

7–40 l/min

7–40 l/min

Lakwerk standaard kleur

■ ■

Reinigingsaccessoires

■ ■

Pompdruk

25 bar

Pompafstand**

25 bar

Standaard gereedschap

■ ■

tot 60 m horizontaal, tot 40 m verticaal

Kabelafstandsbediening 20 m met noodstop

 

Aandrijfmotor

5,5 kW, 400 V / 50 Hz

5,5 kW, 400 V / 50 Hz

Kabelafstandsbediening 60 m met noodstop

 

Mischerantrieb

–

2,2 kW

Pneumatische afstandsbediening

 

Schudzeef

Gewicht

 –

190 kg

400 kg

Draairichtingomkeerschakelaar voor menger

– 

2505 × 680 × 1150 mm

Waterdosering

– 

Tijdrelais voor menger

– 

Lengte × Breedte × Hoogte 2290 × 680 × 650 mm
Vulhoogte

650 mm

1150 mm

Max. korrelgrootte

6 mm

6 mm

Drukaansluitstuk

M 50

M 50

Bijzonderheid

Basisversie

met schotelmenger

* De opbrengst is theoretisch en afhankelijk van het pomptype.
** Opgaven zijn ervaringsgegevens en materiaalafhankelijk
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Beschermrooster met geïntegreerde veiligheidsschakelaar, kan ver worden geopend voor optimale toegankelijkheid voor
onderhoud en reinigen.

S 5 EV
S 5 EVTM

Centrale schakelkast dient tegelijkertijd
als stroomverdeler voor aanbouwapparatuur als schotelmenger of compressoren.

