Produktblad weber blandarpump 860
weber blandarpump 860 är en mindre och behändig maskin
som med fördel används vid läggningar med mindre krav på
pumpkapacitet.
Pumpens mest framträdande särdrag är torrbrukstråget som
är tillverkat i rotationsgjuten polyeten. Detta innebär att maskinen är extremt stryktålig samt att totalvikten kan hållas låg.
Digital flödesmätare med stora ljusstarka siffror underlättar
vatteninställningen.
Stryktålig plastkåpa med dammsugaranslutning möjliggör
säckknäckning inomhus och utan andningsmask.

Maskinspecifikationer
Dimensioner (LxBxH)
Vikt
Trågvolym
Effekt motor
Kapacitet
Vattenanslutning
Slanganslutning
Slanglängd
Pumpningshöjd

Se instruktionsfilm på vår hemsida:
https://www.se.weber/maskiner-till-forsaljning/weber-860-blandarpump
Ingår vid köp

Art.nr

Benämning

Slangvinda mindre
5200629566 Anpassad för 40 m slang av
dimension 25 mm
Pumpslang Ø 25 mm, 40m
Hankoppling 50 mm camlock i ena
5200629564
änden, öppen slangände i den
andra
5200629514

1700x475x1300
110 kg
50 kg
3,3 kW
Ca 1,5 ton/timme
Gekakoppling
50 mm Camlock
40-60 m
Upp till 15 m

Fjärrstyrning med 40 m kabel
Styr start/stopp från slangänden

5200629631

Rensbollar, 2 st
För rengöring av pumpslang

Silstrumpa, 2 st
5200629530 Fångar skräp som kan ha hamnat i
pumptråget
Tillbehör att beställa
Skarvslang Ø25 mm, 20 m
5200791804 Kopplingar i bägge ändar 50 mm
camlock hane/hona

Spännmantel
5200793082 Spänn åt pumpen varefter gummit i
statorn slits

5200791760

Spännmantel
5200629638 Spänn åt pumpen varefter gummit i
statorn slits

Stator, grå
5200792060 Passar för att pumpa tixotropa
material

Skarvkabel till fjärrstyrning, 20 m
Förläng fjärrstyrningskabeln vid
pumpning med lång slang

5200629640

Stator, gul
Pumpmantelns statiska del

5200792058 Rotor till grå stator

5200629636

Rotor till gul stator
Pumpmantelns roterande del

5200792063

Stator, grön
Passar för att pumpa finbetong

Tryckprovare
5200629527 Säkerställ att pumpmanteln levererar tillräckligt tryck

5200792057 Rotor till grön stator

Rengöringsadapter
5200629524 För att ansluta vatten direkt till
pumpslangen

Stator, svart
5200792061 Passar för att använda maskinen
som putsfärgspruta

5200629507

Rengöringsslang
Ansluts till vattenuttag på maskinen

T-nyckel
5200629563 För att manuellt vrida runt pumpaxeln om rotorn kärvar
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5200792059 Rotor till svart stator

