Acessórios

Estator

Lança de enchimento
Conexões

Lança para material
Viscoso

Bicos injectores
de borracha

Rotor

Lança para rebocos
de acabamento

Pressostato de controlo
Pressão

Bicos injectores
para enchimento

Rebocar
Transportar
Projectar
Injectar

NOVIDADE
MUNDIAL

Esferas de esponja
para limpeza de tubos

Lança padrão
para rebocos

Lança para injecções
com manómetro

Tubagens de coulis-ar
com junções

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
S8 SMART
com misturador

S8 SMART

GX 390 OHV

GX 390 OHV

9,6 kW (13CV)

9,6 kW (13CV)

8 kVA

8 kVA

Motor Lombardini
com arranque eléctrico
Potência

15 LD 400

15 LD 400

8,2 kW (11CV)

8,2 kW (11CV)

Potência do alternador

6 kVA

6 kVA

Motor eléctrico
Tipo
Potência

220 V
1.8 kV

220 V
1.8 kV

Compressor
Potência
Vazão
Pressão

1.5 kW
250 l/min
4 bar

1.5 kW
250 l/min
4 bar

Bomba de parafuso
Vazão máxima
Granulometria máxima
Pressão máxima

0-20 l/min
10 mm
15 bar

0-20 l/min
10 mm
15 bar

Distância de transporte
Horizontal*
Vertical*

40 m
15 m

40 m
15 m

Dimensões
LxLxH cm
Altura de carga

205x120x140
110 cm

240x120x140
50 cm

Misturador
Capacidade do misturador
Potência

80 l
0.75 kW

Tremonha

100 l

120 l

Peso

498 kg

455 kg

Grupo electrogéneo
a gasolina
Motor Honda
com arranque eléctrico
Potência
Grupo electrogéneo Diesel

* Depende do material, da consistência e do diâmetro dos tubos
* As duas distâncias não são acumuláveis
Os dados do presente catálogo são indicativos, não comprometedores
e poderão ser alterados sem aviso prévio
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SIMPLESMENTE FABULOSA

Completamente autónoma:
funciona com a rede de 220V
ou com o gerador eléctrico integrado
Emprego polivalente:
do reboco ao microbetão
Granulometria máx bombeável 10 mm.
Elevada resistência ao desgaste
mesmo com argamassas difíceis
Fácil utilização
Compacta e leve
Baixa altura de carga
Fácil limpeza e manutenção
Design moderno

BUNKER

Massas autonivelantes

S8 SMART

Aplicação de reboco
tradicional ou pré-misturado

Projecção de microbetão

A BUNKER demonstra-se, como sempre, atenta às
evoluções de mercado e, com a nova S8 SMART,
confirma com quanto cuidado tem observado as
exigências, criando uma rebocadora inovadora de
indiscutível interesse, que contribui para o ganho e para
a satisfação dos usuários.
A ideia de projectá-la com dupla alimentação, dotando-a de
um gerador de corrente, torna-a completamente autónoma,
liberando o empreendimento dos problemas de
abastecimento eléctrico.
Capaz de responder com facilidade às múltiplas exigências
do canteiro de obras moderno, é empregada tanto nas
novas construções quanto nas reestruturações.
Com a sua rica equipagem composta por: compressor, crivo
vibrante, kit de borrifamento e limpeza de tubos, manómetro
em linha e comando à distância, livreto de uso e manutenção
e uma caixa abastecidíssima que contém ferramentas e
peças de reposição essenciais.
A S8 SMART tem satisfeito todas as
nossas exigências. É uma rebocadora
inovadora e fácil de usar.

Projecção de juntas e conexões

Injecções de calda de cimento
com pressão controlada

S8 SMART para o arrasto

O NOVO CONCEITO DE BOMBA PARA ARGAMASSAS E REBOCOS

BUNKER

S8 SMART com betoneira

Projecção de
argamassas
reforçado com fibras

A S8 SMART já está pronta para iniciar os trabalhos.

S8 SMART…A ESPERA ACABOU

As dimensões reduzidas ao mínimo e o peso contido
permitem-lhe um fácil transporte e posicionamento em
canteiro de obras.

Graças à elevada granulometria e à variabilidade da
vazão, é possível bombear, borrifar e injectar facilmente:

Mas, sobretudo, o quadro eléctrico é dotado do INVERTER,
um importantíssimo dispositivo electrónico, que permite
regular a vazão, mas também reduzir notavelmente a
absorção de corrente.

rebocos tradicionais para ambientes internos e exteriores
rebocos pré-misturados para ambientes internos e exteriores
rebocos especiais
argamassas reforçados com fibras
argamassas refractários
argamassas para fugas e conexões
argamassas autonivelantes
argamassas pré-confeccionados e produtos especiais para
a recuperação de estruturas de betão e edifícios de alvenaria.

Em relação às outras rebocadoras, a bomba de parafuso
da SMART, gira muito mais lentamente aumentando
consideravelmente a duração e reduzindo custos e
manutenção.

É também possível o projecção de miscrobetões sobre
painéis de rede electrosoldada para recuperações
estruturais.Graças a um prático kit, é possível efectuar
injecções sob pressão controlada de calda de cimento.

É de não desprezar o facto de que a S8 SMART é a única
rebocadora da sua categoria capaz de bombear argamassas
com uma granulometria máxima de até 10 mm.

Utilizando a lança apropriada, a S8 SMART permite
intervenções de enchimento de fugas e conexões.

Os comandos agrupados num único quadro protegido dos
borrifos de água, consentem um fácil controlo de todas as
funções. Dispõe, além disso, de um conta-horas que ajuda
a programar o trabalho e a manutenção.

revolucionária

S8 SMART

Dotada de gerador eléctrico de 8 kVA, é a única
rebocadora com dupla alimentação presente no
mercado.
É revolucionária, uma vez que é completamente independente e
funciona tanto em rede de 220 V monofásico quanto com energia
própria produzida pelo grupo electrogéneo integrado.
É, também, capaz de fornecer a energia eléctrica necessária para
a utilização de uma betoneira, um berbequim, uma lâmpada de
halogéneo, etc.
Ademais, graças ao dispositivo electrónico (inverter) reduz-se
notavelmente a absorção de corrente eléctrica no arranque,
assegurando a partida mesmo em presença de energia eléctrica
limitada.

Betoneira alimentada pela S8 SMART

A S8 SMART é uma novidade segura capaz de resolver com
simplicidade e eficiência os problemas de abastecimento energético
junto aos canteiros de obras, problemas os quais os empreendimentos
de construção são quotidianamente obrigados a afrontar.

S8 SMART…SIMPLESMENTE FABULOSA

1 GERADOR / 2 LINHA CANTEIRO DE OBRAS

A S8 SMART enquanto alimenta um berbequim
para a preparação do argamassa de acabamento

Se faltar energia eléctrica ou for
insuficiente.
Nenhum problema.
Basta posicionar o selector,
accionar o gerador integrado e
a S8 SMART está pronta para
trabalhar.

SELECTOR

LINHA CANTEIRO DE OBRAS

Potente gerador eléctrico
de 8KVA integrado

BUNKER
Alimentação de uma lâmpada de halogéneo

COMPLETAMENTE AUTÓNOMA

Manutenção e assistência

Conformidade com as normas de segurança

Fazendo o nosso melhor para responder às suas
exigências de qualidade, prestações e confiabilidade,
a sua

A S8 SMART é dotada de sistemas de segurança dos mais
modernos.
Durante o funcionamento, a abertura da grade de protecção
bloqueia automaticamente as pás misturadoras.

S8 SMART terá necessidade de um pouco da sua
atenção.

O levantamento do crivo vibrante bloqueia a rotação do
parafuso sem-fim de alimentação.

Descobrirá quando será o momento de como é fácil
e veloz executar as intervenções necessárias.

Os motores eléctricos são protegidos contra sobrecargas
e queda de tensão

A BUNKER garantirá, com os técnicos do serviço
de assistência, prestações de alto profissionalismo
e mínimo de tempo de parada de máquina.

Um robusto fechamento mecânico impede a abertura da
capota, evitando sabotagens e violações.

É possível regular a vazão girando a pega

A nova S8 SMART com
misturador que todos os empreendimentos
esperavam

Proteger o investimento
As rebocadoras BUNKER resistem às mais variadas
condições de funcionamento; todas as partes são
submetidas a um tratamento com jacto de areia,
pintura e tratadas em forno.
Este processo assegura a máxima protecção do
investimento e confere um valor residual mais alto
ao usado.

Quadro eléctrico de fácil desmontagem
Em caso de verificar-se um defeito eléctrico, será
suficiente desconectar o pino macho e o quadro é
logo substituído.

Menor desgaste, maior ganho.

Esta prática solução consente localizar o defeito
directamente em assistência, evitando inúteis tempos
de parada de máquina.

Uma exclusiva BUNKER
a altura regulável do eixo

Quadro eléctrico de fácil desmontagem

Graças à confiabilidade dos componentes e
à baixa velocidade de rotação da bomba, as
performances da S8 SMART são
decididamente top, garantindo centenas de
horas de trabalho sem nenhum problema.

Potência à vontade
Um giro de chave e o novo motor Honda com eixo
horizontal fornecerá toda a potência da qual tem-se
necessidade.
Com segurança e silêncio.

BUNKER
Posição alta para o transporte

OS PONTOS DE FORÇA

Posição baixa para o trabalho

Baixa altura de carga

