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Tynki gruboziarniste/
drobnoziarniste

Jastrych płynny

■

Wszystko na widoku – wygodna obsługa
z jednej strony

MP 25 – Najwyższa wydajność do przygotowania
zaprawy prefabrykowanej dostarczanej w stanie suchym

Nowa wzmocniona rama z wkładanym
wspomaganiem dla części śrubowych
i skrzynki narzędziowej
Można go zdemontować w poręczne
zestawy bez użycia narzędzi, teraz także
z wózkiem widłowym, uchwytami dźwigu
i uchwytami do przenoszenia dla łatwego
i bezpiecznego transportu
Stożkowa rura mieszająca zapewniająca
optymalny przepływ materiału
Duży lej z rozrywaczem worków
Wbudowana pompa wodna dla
równomiernego doprowadzania wody
Sprężarka z wyłączaniem ciśnieniowym –
bezpieczna praca
Wymienne elementy ślimaka w
zależności od zastosowania

■

Szpachlówka samopoziomująca

■

Jastrych siarczanowo-wapniowy

Nowy MP 25 jest jednym z najbardziej wszechstronnych pomp mieszanych tego typu na
rynku.
Przerabia ona wszystkie tłoczone suche zaprawy przemysłowe, takie jak tynki podkładowe, zaprawy Kleja˛ce, zaprawy zbrojeniowe, zaprawy przeciwpo˙zarowe, tynki strukturalne itd. – na zewna˛trz i wewna˛trz.

■

■

Tynki zewnętrzne
(tynki wapienne, wapiennocementowe
i izolacyjne)
Tynki wewnętrzne
(tynk gipsowy/gipsowo-wapienny)
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MP 25 rozło˙zyc mo˙zna jak ka˙zda˛ pompe˛ mieszaja˛ca˛ Putzmeister-a kompletnie, i to
przy pomocy niewielu czynno´sci. Uzyskane w ten sposób podzespoły załadowa´c mo˙zna
naste˛pnie bezproblemowo do samochodu kombi lub przenie´s´c na budowie na wy˙zsze
pie˛tra. Tam wystarczy tylko podła˛czy´c we˛˙ze i ju˙z mo˙zna przysta˛pi´c do pracy.
Kompetentny sprzedawca firmy Putzmeister chętnie doradzi Państwu we wszelkich
sprawach technicznych i odpowie na pytania związane z zastosowaniem.
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Wygodna obsługa –
wszystkie Elementy
obsługi i wyświetlania
Z jednej strony.
Wszystko zawsze
W widoku.

Wysokie
bezpieczeństwo
transportu Przez
buty do wózka
widłowego, żurous
i składane uchwyty
do przenoszenia.

MP 25 jest jeszcze
bardziej wytrzymały
i wytrzymały dzięki
wzmocnionej ramie. W
skrzynce narzędziowej
Akcesoria mają miejsce.

MP 25

MP 25 Non-EU

115 l

115 l

Natężenie pompowania (teoret.)* 25 l/min

40 l/min

Ciśnienie tłoczenia

20 bar

40 bar

Zasięg pompowania**

odległość do 40 m, wysokość do 15 m odległość do 30 m, wysokość do 15 m

Sprężarka powietrza

0,9 kW / 250 l/min

0,9 kW / 250 l/min

MP 25 Non-EU

Mieszalnik

Wyposażenie
MP 25

Dane techniczne

Instrukcja eksploatacji i lista części zamiennych ■

■

Wkładanym wspomaganiem dla części śrubowych ■

■

Sprężarka powietrza

■

■

Pierścień podnoszący i uchwyty do nosić

■

■

Przewód giętki do powietrza 16 m

■

■

Przewód giętki do zaprawy DN 25 15 m

■

Pompa ślimakowa

D6-3

D5 krótka

Silnik napędowy

5,5 kW przy 385 obr/min,
400 V / 50 H

5,5 kW przy 385 obr/min,
400 V / 50 H

Wyposażenie do czyszczenia

1,1 kW przy 24 obr/min

1,1 kW przy 24 obr/min

Agregat natryskowy DN 25
Agregat natryskowy DN 35

Napęd w zbiorniku
Pompa wodna

0,37 kW przy 3,6 m³/h

0,78 kW przy 3,4 m³/h

Masa

273 kg

273 kg

Przewód giętki do zaprawy DN 35 13,3 m

■
■

Giętki przewód ssący z filtrem

■
■

■
■

Transport z wózkiem widłowym

■

■

Pompa wodna samozasysająca

■

■

Wyposażenie o śr. nom.DN 25

■

Długość × szerokość × wysokość 1344 × 728 × 1484 mm

1344 × 728 × 1484 mm

Wysokość napełnienia

984 mm

Wyposażenie o śr. nom. DN 35
Nasadka do tynków izolacyjnych





Kołpak wdmuchujący





984 mm

Króciec tłoczny

M35 / V 25–40

M35 / V 25–40

Największe uziarnienie

4 mm

4 mm

Szczegóły

Przewód giętki o śr. nom. 25
do materiałów o dobrej jakości

Przewód giętki o śr. nom. 35

* Podana wydajność tłoczenia jest teoretyczna i zależy od typu pompy.
** Przytoczone dane są wartościami empirycznymi i zależą od materiału.

do materiałów o niskiej jakości

■

Zdalne sterowanie przewodowe + przedłużacz 



Skrzynka narzędziowa



  Opcja ■   Wyposażenie seryjne

■

Zastrzega się wprowadzanie zmian technicznych i możliwość pomyłek © by Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Wydrukowano w Niemczech (1903Sc) MT 4892 PL

Łatwe toczenie
Rotor przez pomoc
zwrotnym. Obie ręce
mogą być użyte do
włączenia.

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH
Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Niemcy
P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Niemcy
Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743
mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com
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