Hoger, sneller, verder –
de SP 11 TMR wormpomp

De eigenschappen van een
top atleet – de SP 11 TMR

Krachtige trailer-pomp voor voorgemixte natte
mortels, en mengelingen op de werf

Grootste beschikbare menger/kuip voor

De uiterst lichte en compacte SP 11 TMR worm pomp van Putzmeister werd

een efficiënte werking

ontwikkeld om een hoger debiet te verkrijgen waarmee u gemakkelijk en vol

D e waterdoseerslang in het deksel van

vertrouwen, zelfs op de grootste werven, kan werken. Met deze pomp kan u

de menger voorkomt verstopping

zonder problemen materiaal verpompen over een afstand tot 120 meter ver en

M engbak op lage hoogte voor

tot 60 meter hoog. De standaard wormpomp 2L6 zorgt bij pleisterwerken

comfortabele vulling

voor een debiet van 5–60 l/min. De krachtige 4-cilinder motor laat ook toe

Conform de CE-normen, simpel en

om te werken met grotere wormen zoals de 2L75 waardoor u het debiet

eenvoudig

vervijfvoudigd tot 15 m³/uur. De SP 11 TMR is ideaal voor het mengen,

■■

Nieuw, extreem efficiënt mengwerk

verpompen en zelfs spuiten van zowel binnen- als buitenpleister, kalk-

■■

Traploos, regelbaar debiet

cementpleister, grondpleister, sierpleister, …

■■

Volledig hydraulische pomp- en

Uw Putzmeister dealer voorziet u graag van meer informatie naargelang

mengaandrijving

uw vereisten.

■■

■■

■■

■■

■■

4 -cilinder motor genereert 22.7 kW,
met grote 26 l diesel tank

■■

Zeer geluidsarm dankzij de omsloten
motor

■■

S teunwiel voor een optimale
beweegbaarheid bij geringe last

■■

Gepatenteerd stofafzuigsysteem in het
mengdeksel
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Motor

Pomp

Menger

De extreem krachtige 4- cilinder motor

U kan kiezen tussen de 2L6 worm

De intelligente water doseerslang voor-

is uitzonderlijk stil dankzij het toerental

(zie foto) en de iets krachtigere 2L75,

komt verstoppingen en samen met het

van slechts 2600 tpm en de zeer

naargelang het gewenste debiet en

gepatenteerde stofafzuigsysteem zorgt

effectieve geluidsisolatie.

het materiaal.

het voor een comfortabel vulproces.

Technische data SP 11 TMR (Art no.: 111626.200)

Uitrusting

Versie

Hydraulisch kippende mengbak

Bijkomende uitrusting

TMR

Pomp type

2L6, optioneel: 2L75

Standaard kleur

■

Werkdruk

35 bar, optioneel: 20 bar

Speciale kleur (motorkap)



Theor. debiet*

5–60 l/min, optioneel: 0–15 m 3 /h

Hogedrukreiniger

■

Pomp afstand**

120 m ver, 60 m hoog

PKW-koppeling

■

Compressor

2-cilinder compressor, 400 l/min, 7 bar

LKW-koppeling



Inhoud menger

180 l

Mechanische waterdosering

■

Trechterinhoud

220 l

Steunwiel

■

Aandrijfmotor

4-cilinder Kubota, 22.7 kW bij 2600 tpm

Triller



Chassis

Geremd, geschikt voor de openbare weg

Werk lamp



Gewicht

900 kg

Stofafzuiging



Lengte × breedte × hoogte

3924 × 1420 × 1160 mm

Afstandsbediening (kabel)



Vulhoogte

880 mm

Afstandsbediening (radio)



Maximum korrelgrootte

6 mm (2L6), 8 mm (2L75)

*	Het theoretisch debiet hangt af van de pomp druk. Het debiet kan dus hoger of lager zijn.
** Deze data zijn gebaseerd op ervaring en hangen af van het gebruikte materiaal.
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