As suas vantagens
■

■

■

■

■

■

■

Reboco/Reboco fino

Betonilha
autonivelante

■

T udo no campo de visão –
operação prática de um lado

MP 25 – Eficiência máxima no processamento de argamassa seca pré-misturada

 ova estrutura reforçada com ajuda de
N
inserção para componentes helicoidais
e caixa de ferramentas
P ode ser decomposta em módulos
práticos sem recurso a ferramentas.
Agora também com base para empilhador,
olhais de elevação e pegas de transporte
para um transporte fácil e seguro
T ubo de mistura cónico para um fluxo
de material ideal
Tremonha grande com abridor de sacos
B omba de água integrada para um fluxo
de água contínuo
 ompressor com corte de pressão para
C
um trabalho mais seguro
 omponentes helicoidais fáceis de trocar
C
para cada aplicação

■
■

Composto autonivelante
 etonilha à base de sulfato
B
de cálcio

As novas bombas misturadoras MP 25 são das máquinas mais versáteis do mercado.
Processam todas as argamassas pré-misturadas bombeáveis, tais como rebocos de base,
argamassas de colagem, argamassas de reforço, argamassas ignífugas e rebocos estruturados, etc. – tanto para interior como para exterior.

■

■

 eboco para exterior
R
(cal, cimento-cal e reboco isolante)
 eboco para interior
R
(reboco de gesso/reboco de gesso-cal)

Enquanto típica bomba misturadora da Putzmeister, também a MP 25 pode ser totalmente
desmontada sem esforço. É fácil transferir os grupos modulares para o carro ou transportá-los até ao piso superior no local de construção. Aí, as mangueiras são conectadas
na vertical e o trabalho pode começar!
Para saber mais sobre pormenores técnicos e questões de aplicação, consulte o seu
agente comercial competente da Putzmeister.

A estrutura reforçada
torna a MP 25 mais
robusta e duradoura.
Os acessórios podem
ser guardados na nova
caixa de ferramentas.

Equipamento
MP 25 não UE

Dados técnicos
MP 25 não UE

Tambor de mistura

115 l

115 l

Taxa de distribuição*

25 l/min

40 l/min

Ajuda de inserção para componentes
helicoidais

■ ■

Pressão de distribuição

40 bar

20 bar

Acessórios ID 25

■

Alcance de distribuição**

40 m na horiz., 15 m na vert.

30 m na horiz., 15 m na vert.

Compressor de ar

0,9 kW / 250 l/min

0,9 kW / 250 l/min

Bomba helicoidal

D6-3

Motor

5,5 kW a 385 rpm,
400 V / 50 Hz

MP 25

MP 25

Acessórios ID 35

■

Base para empilhador

■ ■

Bomba de água, com autoaspiração

■ ■

D5 curta

Caixa de ferramentas

■ 

5,5 kW a 385 rpm,
400 V / 50 Hz

Compressor

■ ■

Ferramenta de limpeza

■ ■

1,1 kW a 24 rpm

Mangueira de ar 16 m

■ ■

Mangueira de argamassa ID 25 15 m

■

Acionamento do tambor

1,1 kW a 24 rpm

Bomba de água

0,37 kW a 3,6 m³/h

0,78 kW a 3,4 m³/h

Mangueira de argamassa ID 35 13,3 m

■

Peso

273 kg

273 kg

Mangueira de sucção com filtro

■

Comprimento × Largura × Altura 1344 × 728 × 1484 mm

1344 × 728 × 1484 mm

■ ■

Altura de enchimento

984 mm

984 mm

Manual de instruções com lista de
peças sobresselentes
Olhais de elevação e pegas de transporte

■ ■

Ligação de pressão

M35 / V 25–40

M35 / V 25–40

Pistola pulverizadora ID 25

■

Pistola pulverizadora ID 35

Tamanho máx. de partículas

4 mm

4 mm

Funcionalidade especial

Mangueira ID 25 para
materiais de alta qualidade

Mangueira ID 35 para
materiais de baixa qualidade

* A taxa de distribuição depende do modelo da bomba e pode variar de acordo com a bomba usada.
** Os dados baseiam-se na experiência e dependem dos materiais usados.
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Acessório para reboco isolante

 

Cobertura de injeção de ar

 

Controlo remoto via cabo + extensão

 

  Opção ■   Padrão
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Fácil de transportar
devido a base para
empilhador, olhais de
elevação e pegas de
transporte.
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Operação cómoda –
todos os elementos de
comando e indicação
encontram-se de um
lado. Tudo sempre no
campo de visão.

Reservado o direito a alterações técnicas e erros

Ambas as mãos
podem ser utilizadas
para inserir o rotor
através da ajuda de
inserção.

