Agregat do natrysku tynków PLAST COAT 830 E z kompresorem C330

Kompaktowy agregat tynkarski wyposażony w nowoczesny silnik bezszczotkowy z elektroniczną regulacją
obrotów, który umożliwia precyzyjne ustawienie ilości podawanego materiału. Szybki i łatwy demontaż zbiornika
materiału ułatwia mycie i konserwację agregatu. Niewielkie wymiary i waga sprawiają, że urządzenie jest łatwe w
transporcie.
Agregat tynkarski PC 830 przeznaczony jest do aplikacji gładzi szpachlowych mineralnych, akrylowych oraz
polimerowych, tynków elewacyjnych, klejów do systemów dociepleń, farb mineralnych, mineralnych szpachli
renowacyjnych oraz cementowych powłok antykorozyjnych nanoszonych na konstrukcje betonowe. Agregat
znajduje zastosowanie przy małych i średnich projektach.
Dane techniczne:
Moc silnika: 1,8 kW
Napięcie: 230V/50Hz
Max. wydajność: 12 l/min
Max. odległość podawania: 30 m
Max. wysokość podawania: 20 m
Waga: 38 kg
Max. wielkość ziarna: 3 mm
Max. ciśnienie pracy: 40 bar
Szybka i wydajna praca – zastosowanie agregatu tynkarskiego do natrysku tynków strukturalnych znacznie
przyspiesza pracę. Dzięki PC 830 w 8 godzin zagruntujesz około 1000 m 2 powierzchni, a 3-osobowy zespół w 8
godzin otynkuje 800 m2 powierzchni.
Duża wydajność urządzenia – wąż o długości 30 m umożliwia podanie 12 litrów materiału w ciągu 1minuty na
wysokość 20 m.
Duży komfort pracy – 40-litrowy zbiornik na materiał zwyciskarką do gładzi akrylowych w opakowaniach
foliowych (opcja). Demontaż zbiornika bez użycia narzędzi ułatwia czyszczenie i konserwację urządzenia.
Prosta obsługa – dzięki zastosowaniu automatycznej lancy z elektronicznym systemem sterowania obsługa
urządzenia jest bardzo prosta. Opcjonalnie lanca pneumatyczna, sterowanie agregatem za pomocą zaworu
powietrza. Rozwiązanie to pozwoliło wyeliminować elektryczny kabel sterujący.
Stabilna praca niezależnie od użytego materiału – sterowany elektronicznie silnik o mocy 1,8 kW zapewnia
stabilną pracę ze wszystkimi materiałami, a płynna regulacja parametrów prędkości obrotowej ślimaka pompy
pozwala na dobranie optymalnych parametrów podawania dla każdego rodzaju materiału.
Kompresor C 330 (opcja) – mały i kompaktowy, membranowy kompresor o dużej wydajności powietrza (430
l/min) zapewnia jego stałą ilość podczas pracy. Bezolejowa pompa ogranicza zbędne koszty eksploatacji.
Składniki kompletu:








PC 830 E 230 V/50 Hz na wózku
Kompresor C 330
Wąż wysokociśnieniowy materiału DN25,10m
Lanca natryskowa automatyczna
Olej do smarowania pompy
Komplet dysz
Kompresor C 330
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