
 ZP 3 XL משאבת טיח
לשינוע והתזת חומרים רטובים

משאבת הטיח החזקה ביותר בעולם!

שאיבה  לגובה  מותאמת   PFT ZP 3 XL הטיח  משאבת   

עד-10 קומות. ובעלת הספק של 2.5 קוב/שעה. 

משאבת הטיח PFT ZP 3 XL מתפרקת בקלות ל-2 חלקים.    

ניתן להעמיס את המשאבה על רכב מסחרי )קטן(.

דבר  גלגלים,  מותקנים   PFT ZP 3 XL הטיח  למשאבת    

המקנה לה יכולת ניידות באתר.

משאבת הטיח PFT ZP 3 XL נבנתה במיוחד לפי גובה מיכל    

הטיח.

PFT ZP 3 XL מתאימה לחומרים רטובים.  משאבת הטיח    

מערבל  או  )טפלה(  במערבל  יבשים  חומרים  לערבב  ניתן 

רציף ולהזין למיכל המשאבה.

משאבת הטיח PFT ZP 3 XL עם אפשרות לרשת + ויברטור    

לסינון אבנים.

יתרון  במיוחד,  קומפקטית   PFT ZP 3 XL הטיח   משאבת   

גדול בכך שניתן לשאת אותה לקומה גבוהה, דבר המקנה 

יכולת עבודה במבנים רבי קומות וללא מגבלה.
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 PFT ZP 3 XL משאבת הטיח

מיועדת ליישום:

  טיח רטוב

  טיח צמנטי

  טיח תרמי

  מדה מתפלסת

  עוגנים

  טיח נגד אש )ערבול במערבל(

03-6342853 טל’:  אור-יהודה,   30 החרושת  רח’  ושיווק:  הנהלה 
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נתונים טכניים

 
מספר קטלוגי

מנוע שאיבה

מהירות סיבוב מנוע

חיבור חשמל

סטטור מומלץ לטיח

גובה שאיבה מקסימאלי

PFT 417824

 - KW  7.5 שלוש פאזות v 400

rpm 175

32 אמפר תלת פאזי

 R7-3

10 קומות

10 כוח סוס

40 ליטר דקההספק שאיבה

100 מטר

30 באר

250 ליטר/דקה

מרחק שאיבה מקסימאלי

לחץ שאיבה מקסימאלי

קומפרסור

רוחב המשאבה

אורך המשאבה

גובה מיכל ההזנה

משקל הקומפרסור 

סה”כ משקל

קיבולת תא ההזנה

0.745 מטר

2.255 מטר

0.52 מטר

24 ק”ג

240 ק”ג

130 ליטר

אורבונד מעניקה שרות מלא למכונות טיח ומוכרת את כל חלקי החילוף הנדרשים.


