
plynule regulovatelný průtok
od 2 do 16 l / min. a akční rádius 20 m

přímé nasávání z nádoby

modulový systém

Použití:

50% úspora času oproti ručnímu nanášení

žádné přelévání nebo zvedání těžkých
nádob = časová úspora

snadná montáž a demontáž, samostatně
použitelný kompresor

Výhody:

Sací a dopravní cerpadlo PS 40 Compact
na omítky a sterky

Komplet
s integrovaným

kompresorem !

Další informace najdete na druhé straně



jednoduchá přestavba příslušenství pro optimální
zpracování materiálů 

snadno ovladatelná konstrukce na dopravním vozíku
se vzduchem plněnými pneumatikami 

odkládací skříňka na nářadí pro bezpečné uložení
příslušenství

kompaktní dálkové ovládání umožňuje obsluhu
čerpadla jedním člověkem

Sací a dopraví cerpadlo PS 40 Compact

Další přednosti:

Příslušenství Obj. č.

Sada pro stěrky 64 05 15

Sada pro omítky 64 05 20
Prodlužovací hadice NW 20 pro stěrky 64 05 30
Prodlužovací hadice NW 25 pro omítky 64 05 25

Rotor 64 05 35

Stator 64 05 40

Mazací olej 64 05 95

Bez přelévání nebo zvedání těžkých nádob

podkladové omítky    S

  tenkovrstvé omítky   S 

  stěrkové hmoty    S 

jemné a dekorativní omítky                 S/P

hrubozrné  omítky                 P  

  lepidla pro zateplovací práce  P  

  S = sada pro stěrky, P = sada pro omítky 

Příklady zpracovatelných materiálů:

Popis výrobku Obj. č.

PS 40 na zpracování stěrky 64 05 00

Dodávka čerpadla: vozík s čerpadlem, ovládací jednotka,
integrovaný kompresor, uzamykatelná skříňka na nářadí,
rotor/stator 2 – 16 l/min., 10m vzduchové hadice, kabel dálkového
ovládání a  10 m hadice NW 20 pro stěrkové hmoty a jemné omítky,
aplikátor na jemnou omítku s tryskami 4,5-6,5-10,5 mm, štěrbinová
tryska, koncovka hadice, čistící kulička.

PS 40 na zpracování omítky 64 05 05

Dodávka čerpadla: viz. popis výše, ale s 10 m hadicí
pro omítky NW 25 m, aplikátor na hrubé omítky,
tryska 8 mm, čistící kulička.

Technická data kompresoru:

Příkon 2,05 kW

Napětí 230 V / 50 Hz

Pojistka 16 A

Sací výkon 330 l / min. 

Výkon při tlaku 190 l / min. 

Velikost vzdušníku 3 l 

Maximální provozní tlak 10 bar 

Hlučnost 80 db 

Technická data zařízení:

Příkon 1,8 kW

Napětí 230 V / 50 Hz

Pojistka 16 A

Průtok 2 - 16 l / min. 

Přepravní vzdálenost až 20 m 

Hmotnost 55 kg

Hlučnost 80 db 

Razítko prodejce

COLOR EXPERT ŠTORCH CZ, s. r. o.
Matějkova 2267, 393 01 Pelhřimov
Tel.: +420 565 327 582
Fax: +420 565 327 581
E-mail: info@storch.cz
www.COLOREXPERT.STORCH.cz


