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Grote trechter voor efficiënter werken

SP 11 LMR Stage V – Comfortabel
stukadoren gemakkelijk gemaakt

 aterdoseerpijp in het mengerdeksel
W
voorkomt verstopping
 efbare menger voor gemakkelijk vullen
H
door geringe vulhoogte
 E-conforme, eenvoudige en
C
overzichtelijke bediening
V olledig hydraulische pomp- en
mengeraandrijving met traploos
verstelbare opbrengst tot 60 l/min
 eluidsarme 3-cilinder-Kubota-motor
G
met 16,3 kW (Stage V)
 ptimale geluiddemping door
O
dubbelschalige kap
 ptimale rangeerbaarheid door
O
geringe kogelbelasting
Waardebestendig door hoge inruilwaarde

De comfortabele wormpomp SP 11 LMR van Putzmeister is speciaal op de behoeften van
stukadoors en pleisterwerkers afgestemd.
Pompafstanden tot maximaal 60 m en pomphoogten tot maximaal 40 m zijn mogelijk.
U kunt ter plaatse bereide mengsels of stucmengsels in zakken voor binnen en buiten,
edel-, kalkcement-, basis- of sierpleisters, lichtgewicht- of brandwerende mortels
verwerken resp. vul- en groutwerkzaamheden uitvoeren.

Sierpleister/
fijne sierpleister

Uw competente Putzmeister dealer geeft u graag advies over de technische details en
toepassingsmogelijkheden.

■

■

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

Technische specificaties SP 11 LMR Stage V
Mengreservoir

180 l

Een sterke wormpomp 2L6 met M 50
drukaansluitstuk behoort tot de standaard
uitrusting. Steeds naargelang gewenste
opbrengst en kwaliteit van het materiaal
kunt u ter plaatse bereide mengsels met een
korreling van maximaal 6 mm verwerken.

Uitrusting
Afdichtring voor mortelkoppeling

■

Bedieningshandleiding en onderdelenlijst

■

Hogedrukreiniger

■

Pomptrechter

220 l

Opbrengst*

5–60 l/min

Lakwerk standaard kleur

■

Pompdruk

25 bar

Personenautokoppeling

■

Reinigingsaccessoires

■

Standaard gereedschap

■

Vetpatroon

■

Vetspuit met slang

■
■

Pompafstand**

bij pleisterwerkzaamheden binnen en buiten
60 m ver en 40 m hoog

Compressor

2-cilinder 400 l/min, 3,7 bar

Pomp

Wormpomp 2L6

Vrachtwagen-kabeladapter

■

Aandrijfmotor

3-cilinder Kubota Diesel,
16,3 kW op 2600 UpM (Stage V)

Waterdosering mechanisch
Kabelafstandsbediening 20 m



Gewicht

750 kg (maximale asbelasting)

Radioafstandsbediening



Schudzeef



Lengte × Breedte × Hoogte

3260 × 1420 × 1160 mm

Speciale lak kap In RAL-kleur



Vulhoogte

800 mm

Stofafzuiging



Max. korrelgrootte

6 mm

Steunwiel



Vrachtwagenkoppeling



Rijwerk

ongeremd, verkeersgeschikt

Werkverlichting



* De opbrengst is theoretisch en afhankelijk van het pomptype.
** Opgaven zijn ervaringsgegevens en materiaalafhankelijk

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

  Optie ■   Serie

MT 4489-8 NL

De extreem lichte kunststof kap is bijzonder robuust en optimaal tegen corrosie
beschermd.
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Met het overzichtelijke bedieningspaneel
kan de machine gebruiksvriendelijk en
CE-conform worden bediend.
Pompvermogen en waterdosering kunnen
traploos worden ingesteld.

