a máquina com maior número de acessórios

Bombear
Pulverizar
Injectar

uma vasta gama de acessórios acompanha a
máquina e aumenta os seus desempenhos
acessórios:

monofase
...um amigo no estaleiro!

Estator e rotor

Chave para manejo
do eixo de limpeza

Tubo de
aspiração de

Eixo
misturador

Eixo de
limpeza

Lança e escova para
limpeza

União de limpeza
DN35-geka

Tubo de borracha
cónico 35-25 15m

Deﬂector de
borracha D12 / D14

União para
torneira de água

Tubo de água
geka 40m

Chave de
quadro

Manómetro
em linha

Espátula
curva

Tubo de ar
geka 16m

Esfera
esponja

Série de
ferramentas

Cabo eléctrico
3x4 mm 25m

Extensão da tremonha
É possível capacitar a tremonha da
B30, aumentando a sua capacidade
de 150 a 200 l.

Características técnicas
Motor da bomba
Motor do doseador de células
Motor da bomba de água
Compressor de ar
Capacidade teórica do material
Distância de bombeamento com tubo cónico Ø35-25
Pressão máxima de bombeamento
Capacidade da tremonha
Altura da carga
Dimensões L x l x A mm
Peso total
Peso por unidade:
Máquina
Bomba misturadora
* Com estator e rotor D 5-2,5
Depende do material, da consistência e do diâmetro dos tubos.
Os desempenhos são garantidos com estatores e rotores Bunker.

4,00 kW accionado através do inversor
0,30 kW - 12 rotações accionado através do inversor
0,33 kW
280 L/min
16 - 18 - 20 l/min *
25 m *
20 bar
150 L (com extensão 200 litros)
880 mm
1100x660x1565
268 Kg
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Caixa porta-ferramentas
Os objectos mais pequenos podem
ser colocados na cómoda caixa,
posicionada debaixo da máquina.

168 Kg
100 Kg
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máquina de rebocar monofásica
para pré-misturados secos

B 30 monofásica, um produto vencedor...
funciona com 3 kW !

Mais ar e melhor desempenho
A B30 monofásica é a única

A B30 monofásica é uma máquina de rebocar compacta
e de fácil utilização, ideal para a mistura,
o bombeamento e a pulverização em ciclo
contínuo de materiais pré-misturados secos
em paredes internas e externas.
O abastecimento pode ser efectuado manualmente
com os sacos ou de modo automático mediante silos.
Graças à utilização dos melhores componentes e à sua
estrutura robusta pintada com poeiras epoxídicas, a B30

máquina de rebocar no mercado com
um compressor Boxer de membrana,
que distribui até 280 litros de ar por minuto.
O compressor, accionado directamente
pelo motoredutor da bomba com parafuso,
permitiu aos técnicos da bunker
eliminar um motor eléctrico,,
obtendo desempenhos equivalentes
aos de uma máquina trifásica.

representa um produto duradouro de elevada qualidade.
Projectada para funcionar em 3 velocidades, é adequada
para a aplicação de uma vasta
tipologia de materiais: reboques com

O quadro eléctrico é caracterizado
por comandos ergonómicos bem

base de cal e cimento, gesso, anidrite

protegidos entre os quais o prático

reboques isolantes, argamassa para paredes

selector de velocidade que permite

e arcos, argamassas para tapar buracos,
cola para azulejos, cola para revestimento em chapa,
fundações autonivelantes revestidas com cimento e anidrite.

Prática e de confiança
Escolher uma Bunker B30 significa poder contar com
uma máquina com um elevado nível de confiança,
construída em conformidade com as directivas da CE
e pronta para fazer face aos mais diversos trabalhos.

alterar as rotações da bomba de
modo a obter diferentes alcances
do material, 16 - 18 - 20 l/min.

Fácil de desmontar
A B30 monofásica pode ser facilmente desmontada em
unidades e novamente montada no estaleiro por um
operador sem ferramenta e sem esforço. Esta solução
simplifica a limpeza e a manutenção.

