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alto desempenho e baixo custo
MP 25 MIXIT

A MP 25 é a mais versátil da linha de máquinas para gesso
e argamassa da Putzmeister. Tanto faz se você usa material
em sacos, silos ou reservatórios, a MP 25 MIXIT processa
qualquer argamassa fina bombeável. A MP 25 MIXIT
é uma bomba confiável,totalmente equipada, ideal para a
fase de acabamento das obras.
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É conhecida há muito tempo no ramo de bombas
misturadoras por seu emprego irrestrito em obras e pela
sua fácil desmontagem. Com tudo isto, a MP 25 MIXIT
é fornecida completa com bomba d´água, bomba de fuso
m D6, mangueira de ar e argamassa, bem como uma
pistola para argamassa com acoplamento rápido, etc.

Enfim, você recebe uma bomba misturadora potente, totalmente pronta para
operar - e tudo isto por um preço inacreditavelmente vantajoso! As bombas
misturadoras da Putzmeister são algumas das mais versáteis do mercado.
E isto também vale para a MP 25 MIXIT. Ela processa qualquer argamassa
pré-misturada bombeável, tal como argamassa de base, cimento-cola,
argamassa refratária, argamassa texturizada, etc. – tanto de uso interno ou
externo.
E, sendo uma típica bomba misturadora Putzmeister, a MP 25 MIXIT também
pode ser completamente desmontada com facilidade surpreendente. Assim,
os elementos modulares podem ser facilmente carregados em um furgão ou
levados ao andar de cima da obra.
Lá, é só conectar as mangueiras e começar a trabalhar! Tudo muito simples.
Ajustar a água, ligar, abrir a válvula da argamassa, tudo isto de um lado da
máquina. Graças à sua comprovada “Capa Power” de baixo desgaste, sua
vazão de 25L/min e a pressão de trabalho de 40 bar, a MP 25MIXIT oferece um
desempenho excelente para o dia-a-dia na obra.Muitas bombas misturadoras
levantam muita poeira enquanto misturam.
Este não é o caso da MP 25 MIXIT. Ela pode ser operada sem levantar
praticamente nada de poeira e segregação, resultando em melhor qualidade
da argamassa e em menos poeira no ar.

Máquinas de argamassa
Bombas de argamassa fina e de pintura
Bombas de argamassa autonivelante
Limpadores profissionais de alta pressão

