Uw voordelen
■■

■■

■■

■■

B edienings- en controleorganen
ergonomisch aan een kant
 rote trechter (280 l) met rubberen kraag
G
en beschermrooster
Extreem robuuste plunjerpompunit
 eugdelijk onderstel voor wegverkeer
D
met automatische rembijstelling

■■

Stempelpoten voor standzekerheid

■■

Made in Germany

■■

Vloeibare calciumsulfaatestrik

■■

Vloeibare cementestrik

De P 715 pompt pompbare media tot 16 mm betrouwbaar over grote afstanden.
De plunjerpomp met hoog vermogen is ideaal voor spuitbeton- en vloeibare estrik
toepassingen.

■■

Spuitbeton

Het is een echte powerpomp met tot 68 bar pompdruk en 18 m3/h pompvermogen
bij tegelijkertijd geringe afmetingen en laag gewicht.
■■

Spuitbeton

Fijnbeton

Vloeibare estrik

■■

 nderhouds- en servicevriendelijk –
O
alles goed beschermd onder de kap

P 715 – Betrouwbaar, met veel vermogen
en mobiel voor veelsoortige toepassingen

■■

Fijnbeton pompen

■■

Verperswerkzaamheden

Uw competente Putzmeister-dealer informeert u graag over verdere voordelen en
beantwoordt al uw vragen met betrekking tot uw individuele eisen.

Technische data
Pomptrechter

Twee aandrijfvarianten: met betrouwbare,
oliegekoelde 3-cilinder Deutz-dieselmotor
(voldoet aan uitlaatgasvoorschrift stage
3A) of met geluidsarme, milieuvriendelijke
elektromotor (30 kW)

P 715 TD / SD

P 715 TE / SE

De goed afleesbare analoge instrumenten
en robuuste schakelaars worden met een
stabiele klep tegen vuil en beschadiging
beschermd.

Uitrusting

250 l resp. 280 l (met rubberen opzetkraag)

Automatische rembijstelling

Debiet theor.*

4–17,4 m³/h

4–18,2 m³/h

Bedieningshandleiding en onderdelenlijst

Werkdruk

68 bar

68 bar

Pomp afstand**

tot 300 m ver en tot 100 m hoog,
bij spuitbeton/fijnbeton tot 100 m ver en tot 80 m hoog

Reinigingsaccessoires

Plunjerpomp

2-cilinder hydraulisch

Schaalkoppeling met afdichting 4,5“

Diameter cilinder

150 mm

150 mm

Aandrijving

3-cilinder Deutz-Dieselmotor
D L03 2011, 34,5 kW

30 kW Elektromotor,
400 V, 50 Hz

Diameter aandrijf-cilinder

80/45 mm

80/45 mm

Centrale vetsmering

Zuigerslag

700 mm

700 mm

Hijsoog

Slagen/min.

27

27

Gewicht

1850 kg (TD) / 1700 kg (SD)

1800 kg (TE) / 1650 kg (SE)

Lengte × breedte × hoogte

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

Beschermrooster
Gereedschapskist met gereedschap
Rubberen kraag
Triller
Veiligheidshelm
Vrachtwagen-zekering
2,5 t Onderstel

Hogedrukreiniger
Kabelafstandsbediening
Klantenbelettering
Lampenhouder 24 V
Radiografische afstandsbediening
Roetfilter

Vulhoogte

1180 mm (TD) / 973 mm (SD)

1180 mm (TE) / 973 mm (SE)

Maximum korrelgrootte

16 mm

16 mm

Machinetype

Betonpomp op aanhanger (TD en TE), stationaire pomp (SD en SE)

Spoelwaterpomp

Onderstel

T-onderstel 1900 kg (TD en TE), skid (SD en SE)

Toevoegmiddeldosering

Slagenteller
Speciale lak kap in RAL-kleur

Trechter leegmelding
Uitlaatklep
Werkverlichting

* De opbrengst is theoretisch en afhankelijk van het pomptype.
** Opgaven zijn ervaringsgegevens en materiaalafhankelijk.
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Fijnbetonpompen als de P 715 behoren tot
de meest veelzijdige systemen. U kunt ze
voor spuitbeton gebruiken of voor het
pompen van fijnbeton tot 16 mm.

