
M330Teknologiaa,  joka 
vakuuttaa!



Modulaarinen rakenne - kätevä - käyttäjä ystävällinen

Sen vakuuttava tekniikka, M330 on alku 
uuden sukupolven sekoitin pumppuille.
"Temppu" tähän uuteen teknologiaan on 
uusin patentoitu sekoitus periaate, jonka 
avulla laasti sekoitetaan täydellisesti ja 
näin varmistetaan tasalaatuinen materiaa-
li. Tämä tarkoittaa sitä, että pumpun ei 
tarvitse suorittaa mitään ylimääräisiä 
sekoittamiseen liittyviä tehtäviä ja se voi 
keskittyä sen ydintoimintaan:
- Pumppaukseen.

Lisäksi M330 puhdistus ja huolto omi-
naisuudet ovat erinomaiset.
Käytetyt polyuretaani (PU) komponentit 
sekoituskammiossa, helpottavat
puhdistus. Lisäksi nämä nykyaikaiset 
materiaalit pidentävät osien käyttöikää ja 
poistaa kaikki mahdollisuudet
korroosiolle.

Selkeä hallintalaitteiden sijoittelu tekee 
käytöstä erittäin helppoa käyttäjälle. 
Suuret pyörät tarkoittaa sitä, että pump-
pua voidaan aina helposti siirtää ja kuljet-
taa.

M330 voidaan myös helposti siirtää raken-
nus kohteessa nosturilla. 
Jos ei ole nosturi käytettävissä, M330 
voidaan purkaa viiteen eri komponenttiin 
muutamalla yksinkertaisella liikkeellä ja 
siirtää tarvittaessa pienempinä osina.

Versiossa M330 +, on integroitu virhekoodi 
näyttö ja automaattinen suunnanvaihtaja, 
jotka
lisäävät käyttäjäystävällisyyttä.



M330: lisä edut
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EasyLife

 

 

PU komponenttien tekee puhdistuksesta 
helpompaa ja tarkoittaa vähemmän paakku-
untumista kuin metalliosissa. Tulos: nopea, 
helppo puhdistus.

Meidän älykään sekoitus
tekniikan avulla voit työskennellä
keskeytyksettä ja ilman paksu / 
ohut kerros muunnelmia.
Erottamalla kuiva ja märkä alueet 
toisistaan saavutetaan pysyvä ja
jatkuva oikea suhde, kuiva-aineet 
listään veteen.

Patentoitu sekoitus järjestelmä mahdollistaa
erittäin hyvän sekoituksen laadun. 
Yhdessä suuren sekoitus säliön kanssa, 
järjestelmä takaa parhaat mahdolliset laasti 
tuotteet.

Yhdessä selkeä ulkoasun,
käytön helppouden ja mah-
dollisuuden hajottaa pumppu
viiteen osaan. Nosto 
korvakkeet ja suuret
pyörät tekevät M330
helppokäyttöisen käsitellä.

Yhdessä PU komponenttien
ja patentoidun sekoitus- 
järjestelmän kanssa dramaat-
tisesti kasvattaa pumpun 
käyttöikään verrattuna
muihin järjestelmiin.

Kiristyskiilat sallivat 
nopea ja helppo 
osien vaihdon.
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M330: 
Käyttökohteet ja tuotteet 

 Kaikki pumpattava kuivalaasti, kuten:
• Kipsilaastit
• Kalkkikipsilaastit
• Sementtilaastit
• Kalkki / Kalkkisementtilaastit
• Muurauslaastit
• Lämpörappauslaastit
• Pintalaastit
• Liimalaastit
• Lattiatasoitteet
• Sideaineet
• Sementtipohjaiset tasoitteet

Toimitus sisältö:
Sekoitin pumppu sis .ältäen 
kompressori, vesipumppu 
vaippa, ruuvi ja työkaluja.

Maahantuonti ja myynti:
Kivira Oy

Juvan Teollisuuskatu 21 B
02920 Espoo
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