
P50Monipuolinen pumppu !
NEW!
up to 140 l/min

Uusi M-Tec P50 on tehokas pumppu laatin
käsittelyyn, kun pumpattava tuotteiden rakeisuus
enintään 8 mm. Tällöin P50 käytetään pääasiassa
muurauslaastin, betonin, rappauslaastin tai
lattiatasotteiden pumppaukseen.
P50 on saatavilla eri malleja, jotka sopivat
eri käyttötarkoituksiin tuotto jopa 140 l / min.



P50 Monipuolinen pumppu
Mikä yhdistää kaikkia versioita P50 
pumpuista? 
- helppo puhdistaa
- ruostumaton laastisäiliö. Valittavissa pieni 
90 l tai suuri 120 l säiliö, jälkimäiseen saata-
vissa mysö jälkisekoitaja, jota käytetään 
päasiassa itsetasoittuvien lattiatasotteiden 
pumppauksessa.
P50 on saatavissa 5,5 kW, 7,5 kW tai 9,2 kW 
moottorilla.
Pyörimisnopeutta voidaan ohjata taajuus-
muuttajalla. Siten pumppauskapasiteetti voi
helposti sovittaa vaatimusten mukaiseksi.

Ohjausyksikkö on suunniteltu erilliseksi 
omaksi yksikökseen. Joka nopeuttaa puhdis-
tusta, joilla P50 pumppuyksikkö voidaan 
pestä korkapainepesurilla.
Lisäksi ohjausyksikkö sisältää selkeästi 
sijoitetut käyttönäppäimet.

Tietenkin, P50 on varustettu liitännöillä
 kompressorin kanssa  ja täysin automaattin-
en ohjausyksikkä automaattisekoittimelle.
Isot pyörät mahdollistavat sujuvan
kuljettamisen työkohteessa.

P50: Faktat
Käyttötarkoitus alueet:
Kaikki pumpattavat kuivalaastit, kuten:
• Lattiatasoitteet
• Kipsilaastit
• Sementtilaastit
• Kalkkilaastita
• Kalkkisementtilaastit
• Muurauslaastit
• Pinnoituslaastit
• Kuitulaastit
• Itsetasoittuvat lattiatasoitteet

Toimitus sisältää:
Pumppu P50 moottorilla, materiaalisäiliö.

Lisäksi erilaisia varusteita saatavissa.

Suositellut lisälaitteet
pumppun päätykappale painemittarilla, 
vaippa ja ruuvi, kompressori, kauko-ohjaus-
kaapeli, pinnoituspistooli, rappauspistooli.

P50: lisäetuja

EasyPump
Käyttö taajuusmuuttajalla
(lisävaruste) voidaan säätää pumpun 
pyörimisnopeutta kohteeseen sopivaksi.

EasyUse
Selkeästi jäsennelty ohjausyksikkö, 
pitkäikäiset osata sekä iso pyörät ovat vain 
muutamia esimerkkejä helposti käytet-
tävästä P50 pumpusta.

Tekniset tiedot:
Vakiotuotto: * noin. 30-140 l / min
(riippuen materiaalista/ pumppun versiosta)
Laastiletkusta: * jopa 120 m
Pumppauskorkeus: * jopa 40 m
Pumppauspaine: * jopa 30 bar
Käyttömoottori: 5,5-9,2 kW, 400V, 50 Hz
Sähköliitäntä: 400 V, 50 Hz, 3-vaihe
Sulake: 25 A / 35 A
Liitäntäkaapeli: 5 x 4,0 mm ²
Liitin: 32 A, 5 p, 6 h
Vesiliitin: 3/4 "vesi letku GEKA liitin,
veden paine / min. 2,5 bar, kun kone on 
käynnissä.
Mitat: n.. 2120 x 590 x 620 mm
(koneelle isolla säliöllä ja 9,2 kW moottorilla)
Paino: n. 110-170 kg

* Riippuen notkeudesta, laadusta ja materiaalin koostumuk-
sesta, sekä pumpun mallista/tehosta ja edellyttäen, oikean 
kokoisten letkujen käytöstä huomioiden pumppauspituus 
/-korkeus.
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