SteadyFlowpomp

Betonpompen

Afmetingen:
lengte: 9.50 meter
breedte: 1.50 meter
hoogte: 2.20 meter

Slangen:
Totaal: 150 meter slang
Capaciteit:
Traploos regelbaar van 1 - 30 m3 per uur
Betonsterktes:
C12/15, C20/25, C28/35, C35/45, C45/55 en C53/65

Meer mogelijkheden
Wilt u meer weten over deze pomp, neemt u dan contact op.
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SteadyFlowpompen
kleine machines met grootse
mogelijkheden!
Traditioneel zwaar betonstorten wordt
toegankelijk gemaakt voor iedereen. Een
kleine betonpomp met dunne slangen en
de juiste samenstelling van de betonmortel
maken van het storten van beton
eenvoudig en schoon werk.
Faber Betonpompen heeft, inspelend op signalen
vanuit de praktijk, de SteadyFlowpomp ontwikkeld
die specifiek geschikt is voor het vullen van voegen,
funderingen, vloertjes binnen en buiten, kolommen,
buizen, strookjes, etc.
De SteadyFlowpompen brengen op een zeer
beheersbare manier betonmortel in specifieke en
moeilijk bereikbare ruimtes.

Lichtgewicht
De ø 42 mm betonmortelslang is licht van gewicht en daardoor voor iedereen
te hanteren en zeer arbeidsvriendelijk.
De slangen liggen stil waardoor er geen beschadiging optreedt aan o.a.
drempels, trappen en kozijnen.
De gelijkmatige uitstroom van betonmortel zorgt voor een zeer beheersbare
manier van werken en resulteert in een schone werkplek en omgeving.
De SteadyFlowpomp is uitermate geschikt voor kleine vloeroppervlakten en
ook kan er Anhydriet of vloeispecie ten behoeve van werkvloeren mee

Snel, schoon en efficiënt
Met behulp van de SteadyFlowpomp bent u verzekerd van snel, schoon
en efficiënt werken. Hierboven treft u een aantal mogelijkheden aan
waarbij de kleine betonpompen hun dienst bewijzen.

verpompt worden. De krachtige betonpomp is goed inzetbaar bij
hoogbouwprojecten.
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