Avantajlarınız
■■

■■

■■

■■

İnce beton

Püskürtme beton Şap uygulaması

■■

B akım ve servis dostu – tüm aksamlar
kaput altında korunmuştur

P 715 – Güvenilir, yüksek performans ve
çok yönlü uygulamalar için mobil kullanım

K umanda ve kontrol elemanları
ergonomik şekilde yanda bulunur
B üyük kazan (280 lt.) lastik kenarlı
ve koruma ızgaralı
Ekstrem sağlam pistonlu pompa ünitesi
 tomatik fren ayarlama sistemli,
O
karayolları trafiğine uygun yürüyen aksam

■■

Güvenli durmayı sağlayan destek ayakları

■■

Made in Germany

■■

■■

Kalsiyum sülfat şapı
Çimento şapı

P 715 beton pompası ile, tane boyutu azami 16 mm büyüklüğündeki pompalanabilir malzemeler uzak mesafelere pompalanabilir.Güçlü pistonlu pompa enjeksiyon beton ve şap
uygulamaları için idealdir.

■■

Bu pompa, azami 68 bar sevk basıncı ve 18 m3/saat sevk miktarı ile gerçek bir power
pompasıdır Düşük makine boyutları ve ağırlığında aynı kalan sevk kapasitesi.
■■

Enjeksiyon beton

■■

İnce beton sevki

■■

Presleme çalışmaları

Yetkili Putzmeister bayisinden, ürün ile ilgili diğer konular ve avantajları hakkında bilgi
edinebilir kullanım alanınız ile ilgili sorularınızın yanıtlanmasını talep edebilirsiniz.

Teknik özellikler
Sevk kazanı

İki farklı tahrik sistemi varyasyonu:
Güvenilir yağ soğutmalı 3 silindirli Deutz
marka dizel motor (Stage 3A emisyon
sınıfına uyumlu) veya sessiz, çevre dostu
elektrik motoru (30 kW)

P 715 TD / SD

P 715 TE / SE

İyi derecede okunabilir analog göstergeler
ve sağlam şalter, dayanıklı bir kapak ile
kirlenmeye ve hasar görmeye karşı
korunur.

Donanım

250 lt. ve 28 lt. (lastik kenarlı)

Baret

Teorik* sevk miktarı

4–17,4 m³/saat

4–18,2 m³/saat

Binek otomobil sigortası

Sevk basıncı

68 bar

68 bar

Sevk mesafesi**

azami 300 m uzaklık, azami 100 m yükseklik, enjeksiyon beton/ince
beton uygulamasında azami 100 m uzaklık, azami 80 m yükseklik

Kullanım kılavuzu ve yedek parça listesi

Piston pompa

2 silindirli hidrolik

Otomatik fren ayarı

Silindir çapı

150 mm

150 mm

Tahrik sistemi

3 silindirli Deutz marka dizel
motor, D L03 2011, 34,5 kW

30 kW elektrik motoru,
400 V, 50 Hz

Tahrik silindiri çapı

80/45 mm

80/45 mm

Basınçlı hava kazanı (şap)

Piston stroğu

700 mm

700 mm

Çalışma farı

Dakikadaki strok

27

27

Ağırlık

1850 kg (TD) / 1700 kg (SD)

1800 kg (TE) / 1650 kg (SE)

Uzunluk × Genişlik × Yükseklik 4600 × 1520 × 1750 mm (TD) 4600 × 1520 × 1650 mm (TE)
2950 × 1400 × 1550 mm (SD) 2950 × 1400 × 1400 mm (SE)

Contalı 4,5“ kelepçe
Koruma ızgarası
Lastik kenar
Takımlar ile birlikte takım kutusu
Temizleme aksesuarı
Vibratör
2,5 ton yürüyen aksam

Egzoz klapesi
Merkezi gres yağlama sistemi
Kablolu uzaktan kumanda
Kablosuz uzaktan kumanda
Kaputun RAL renklerinde özel boyası
Katlı malzemesi dozajlama

Dolum yüksekliği

1180 mm (TD) / 973 mm (SD)

1180 mm (TE) / 973 mm (SE)

Maksimum tane boyutu

16 mm

16 mm

Makine tipi

Römork tipi pompa (TD ve TE), sabit pompa (SD ve SE)

Müşteri etiketi

Yürüyen aksam

T yürüyen aksam 1900 kg (TD ve TE), kızak tipi şasi (SD ve SE)

Partikül filtresi

Kazan boş mesajı
Lamba taşıyıcısı 24 V

Strok sayacı
Vinç halkası
Yıkama suyu pompası

* Sevk miktarı teorik olup pompa tipine bağlıdır.
** Bu veriler öngörülen değerlerdir ve malzemeye bağlıdır.
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P 715 model ince beton pompaları gibi
pompalar çok yönlü sistemlerdir.
Bu pompalar ile enjeksiyon betonu veya
tane boyutu azami 16 mm olan ince beton
pompalanabilir.

