Grouttech P 06
Meng- en transportpomp

Omschrijving
De Grouttech P06 is een volautomatisch continue
meng-, spuit- en transportpomp voor het mengen en
verpompen van minerale mortels, zoals gietmortels,
natspuitmortels, injectiemortels, egalisatiemortels,
Dämmers, etc.

7

11
10

8
Specifieke eigenschappen
•
•
•
•
•
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optimale meng- en doseringstechniek
eenvoudige bediening
zeer robuuste uitvoering
homogene mengkwaliteit
eenvoudig en snel te reinigen
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Aan- en uitknop
Aansluiting afstandsbediening
Waterpomp
Peilglas om de waterhoeveelheid in te stellen
Manometer waterdruk
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1. In bedrijf
• afstandsbediening - 0 - handmatig
2. Waterpomp
• automatisch - 0 - handmatig
3. Trilmotor
• aan / uit
4. In bedrijf
• Storing indicatie
5. Transportworm
• inclusief manometer
6. Aansluiting voeding
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Grouttech P 06
Meng- en transportpomp

Machine beschrijving

Technische gegevens

De Grouttech P 06 is een zeer robuuste
volautomatische uitgevoerde mortelpomp. Het machineframe is thermisch
verzinkt en de voorraadtrechter is
vervaardigd uit RVS. Deze machine is
voorzien van 4 wielen, waardoor deze
mortelpomp eenvoudig op de bouwplaats verplaatst kan worden.

5.0101

De uitstekende meng- en transporttechniek van de Grouttech P 06 realiseert
een homogeen en continue mengproces
met een constante water/cementfactor.
Door deze machine eigenschappen is
men in staat om op de bouwplaats een
zeer goed eindresultaat te waarborgen.
Door de technische configuratie van het
meng- en transportgedeelte van de
Grouttech P 06 is het mogelijk om het
pompgedeelte van de Grouttech P 06
zeer snel en eenvoudig te reinigen,
waardoor kostbare tijd tot een minimum
wordt beperkt. De materiaalslangen
kunnen via de op het frame gemonteerde waterpomp snel en eenvoudig
worden gereinigd.
Optioneel kan de machine ook nog
worden voorzien van een afstandsbediening, zodat de machine op afstand en
op de werkplek kan worden bediend.

Aandrijving
Electrische aansluiting 1)
Mengbuis diameter
Afstandsbediening
Waterpomp
Kompressor
Wormpomp 2)
Te verpompen korrelafmetingen
Capaciteit 3)
Transportlengte 3)
Pompdruk
Afmetingen (lxhxb)
Gewicht
1)
2)
3)

Elektromotor
7,5 kW 200/280 rpm
400 V/50 Hz/32 A
160 mm
optioneel
standaard
optioneel
MP 1 - MP 20
± 1 - 16 mm
± 3,3 - 90 liter/minuut
± 50 meter en meer
max. 50 bar
1.500 x 800 x 600 mm
± 160 kg

kan naar wens aangepast worden.
keuze van de type worm is afhankelijk van het te verpompen product en de
gewenste capaciteit.
afhankelijk van het te verpompen product en de type wormpomp.
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12. Terugloop knop
13. Hoofdschakelaar
14. Gereedschapskist
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