P 718 için standart ekipman ve opsiyonel Parçalar

P 718 İnce Beton Pompası

Sağlam ve Güvenilir Teknoloji
P718’in genel sistemi, zor şartlarda ve
sürekli kullanımda dahi güvenliği her zaman
ön planda tutar. Makinenin parçalarını
seçerken, yüksek kalite standartlarımız
çerçevesinde çok sağlam ve uzun ömürlü
parçalar olmasına önem veririz:

P 718 Standart Ekipman

P 718 Opsiyonel Ekipman

Vibratör, temizleme ekipmanı, kaldırma gözü, baret, alet kutusu (aletleriyle birlikte), bakım-işletme
ve yedek parça karalogları.

n Örnek olarak, güçlü piston pompasının

silindirleri sert kromla kaplanmıştır.
n S-transfer borusundaki patentli otomatik
ring (conta), aşınma dayanımını arttırarak
parça değişim ihtiyacını en aza indirir.
n Kazan ile silindir arasındaki aşınma
plakaları güçlendirilmiş çelikten imal
edilmiştir.
n Ayrıca S-transfer borusunun özel tasarımı
aşınmayı önleyici özelliktedir.

P 718 İlave Ekipman

Karıştırıcı, alt bölüme en uygun şekilde
yerleştirilmiş olup iki taraftan tahriklidir.
Bu sayede homojen karışım sağlanır ve
malzeme silindir girişlerine hava almadan
akar. Ayrıca yüksek dolum seviyesi, sürekli
malzeme akışı ve en yüksek kapasite elde
edilmiş olur.

 Beton Sevk Boruları, SK 4,5“, DN 100

Kaplin SK 5.5“
Kaplin 4.5“
A conta, SK 5.5“ tek parça
Conta, 4.5“
Güvenlik pimi

417 249
431 613
055 559.001
057 341.600
018 878.004

 Beton Sevk Hattı, SK 5,5“, DN 125

Merkezi yağlama sistemi
Kablolu uzaktan kumanda
Kablosuz uzaktan kumanda
Uzaktan kumanda kablosu, 20 m
Basınçlı yıkama ünitesi
Su pompası
Çalışma ışığı
Ball-head kaplin
Yedek Parça Seti
Kaplin
Uzaktan kumanda kablosu

Sonuç: Minimum seviyede aşınma,
hesaplı çalışma maliyeti, uzun süreli
servis aralıkları!

 Kaplinler / Contalar

524 883
435 566
438 062
246 781.002
448 846
istek üzerine
214 328.002
525 010
268 931.005
213 458.009
246 781.002

Beton borusu, 0,5 m
Beton borusu, 1 m
Beton borusu, 2 m
Beton borusu, 3 m
Beton borusu, 4 m
Beton borusu, 6 m
Dirsek boru 30°

056 848.009
056 849.008
056 850.000
056 851.009
087 668.009
057 602.008
258 935.008

Dirsek boru 90°
Beton hortumu, 3 m

216 402.007
433 497

Beton borusu, 1 m
Beton borusu, 2 m
Beton borusu, 3 m
Dirsek boru 90°
Dirsek boru 45°
Redüksiyon borusu
SK 5.5“/ SK 4.5“, 1 m

056 861.002
056 862.001
056 863.000
421 329
057 593.007
057 604.006

 Temizleme ekipmanı

Temizleme topları
orta, D150, SK 5.5“
sert, D150, SK 5.5“
D 120, SK 4.5“
Yıkama çıkış adaptörü
Tapa

018 841.002
223 673.007
016 091.003
057 617.006
057 619.004

 Dağıtıcılar

RV0, SK 5,5“, DN 125
RV7, SK 5,5“, DN 125
RV10, SK 5,5“, DN 125

500 570
455 597
426 078

Komple Beton Sevk Hattı, yaklaşık 100 m (NW 125/5.5“, 85 bar, ≤ 32 mm tane büyüklüğü için)
 Esnek Beton Sevk Hattı (Hortum)

46x Kaplin
46x Conta
46x Güvenlik pimi
4x Dirsek boru, 90°
1x T-boru, 1 m
1x Manometre, 100 bar
5x Beton hortumu, 2 m
18x Beton hortumu, 5 m
2x Uç hortumu, 3 m
2x Uç hortumu için tutucu
Temizleme topları
6x orta , D 150
6x sert, D 150

Kazan üzerindeki güvenlik ızgarasına bir adet
vibratör monte edilmiştir. Sürekli malzeme
akışını mümkün kılar. 360 litre hacimli geniş
sevk kazanı tamamen boşalacak şekilde
dizayn edilmiştir..

417 249
055 559.001
018 878.004
055 725.000
057 615.008
521 448
027 643.000
057 612.001
233 649.005
054 371.002
018 841.002
223 673.007

 Sert Beton Sevk Hattı (Boru)

60x Kaplin
60x Conta
60x Güvenlik pimi
6x Dirsek boru, 90°
2x Dirsek boru, 45°
2x Dirsek boru, 30°
1x T-boru, 1 m
1x Manometre, 100 bar
2x Beton borusu, 1 m
2x Beton borusu, 2 m
32x Beton borusu, 3 m
2x Uç hortumu, 3 m
2x Uç hortumu için tutucu

417 249
055 559.001
018 878.004
055 725.000
057 596.004
258 935.008
057 615.008
521 448
056 849.008
056 850.000
056 851.009
233 649.005
054 371.002

Temizleme topları
6x orta, D 150
6x sert, D 150

018 841.002
223 673.007

 İlave aksesuarlar

T-boru tapası
Duvar/Zemin için
boru kelepçesi
Manuel çıkış valfi, GVM 2/2
Sehpa

057 628.008
053 800.008
413 087
266 743.004

İlave bilgileri, talep üzerine memnuniyetle
gönderebiliriz.

P 718’in kalbi: Ana Pompa
Putzmeister ürünleri yıllardır ana
pompalarıyla yükseğe ve uzağa pompalama
konularında dünya rekorları kırmaktadırlar.
Emniyetli ve üstün dayanıklı teknolji, çok
zor malzemelerle bile uzun süreli çalışmaları
güvenli bir şekilde mümkün kılar.

Üstelik tüm aşınma grubu parçaları
çok kolay değiştirilebilir:
n Besleme pistonlarını, kolay erişilebilen su

kutusu sayesinde değiştirmek çok rahat.

 Putzmeister

n Hidrolik ve Switch silindirleri, malzeme

bölgesinin dışında bulunmaları sebebiyle
temiz kalırlar.
n Kazanın yan tarafa katlanabilir olması,
servis/bakım ve temizlik için büyük
kolaylık sağlar.

Putzmeister’e özel S-Tüp, özel
tasarımı sayesinde uzun ömürlü olup,
servis ihtiyacını en aza indirmektedir.

Mörtelmaschinen GmbH

 İş Ortağınız - Putzmeister

Putzmeister Grubu iştirakidir, Aichtal/Stuttgart
merkezlidir.
Yeni çift pistonlu pompa P 718 mevcutta en
kuvvetli „ince” beton pompamızdır. Burj Dubai
inşaatında 600 mt yüksekliğe beton ileten
büyük „Putzmeister beton pompaları“ referans
noktamızdır.

Putzmeister Grubu 1958 yılından beri sıva ve şap
makineleri, beton püskürtme, boya makineleri,
beton pompaları, tünel makineleri, endüstriyel
pompalar, temizleme amaçlı büyük robotlar,
yüksek basınçlı profesyonel temizleme sistemleri
üreticisi ve dünya genelinde sağlayıcısıdır.

Yeni P 718 bu dünya rekoru teknolojisini daha
ufak ölçekte sunuyor: 70 bar çalışma basıncı,
18 m3/saat kapasite ve 32 mm çapındaki
tanecikleri basabilecek kapasiteyi sizlere
sunuyoruz.

Bu sağlam & yaygın ağ kullanıcılara ve satış
kanallarına yatırım güvenliği, servis ve yeterlilik
anlamında ideal şartları sağlamaktadır.
MM 4204 TR
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S-Tüp ile dünya rekoru teknolojisi

P 718 İnce Beton Pompası 							
New York’daki gökdelenlerden, Şangay’daki Jin
Mao Kulesi’ne, Dubai’deki gökdelenlere...Uzun
yıllardan beri, Putzmeister’in ürünleri tüm
dünyada en yüksek performansın ve 100%
güvenin simgesi olmuştur – en zor koşullarda
bile.
Şimdi tüm bu olağanüstü teknolojiyi çok küçük
ve becerikli bir „ince“ beton pompasında
sunuyoruz: Yeni P 718.

Dünya rekoru teknolojisinin daha küçük ölçekte uygulanışı

Modern ve dinamik dizaynı P 718’i inşaat alanında göze çarpıcı yapıyor.
Bununla beraber, yüksek kaliteli kapağı ve karoseri yalnızca iyi görünmekle
kalmıyor, ilave bir çok pratik avantajlar sunuyor. Bunlar da makinenin
ömrünü uzatıyor ve değerini korumasını sağlıyor:
n Çok hafif ama aynı zamanda çok sağlam ve dayanıklıdır.
n Paslanmayan malzemeden üretilmiştir.
n Parlak boyası kirlenmeye karşı direnç sağlamakta, aynı zamanda

temizlenmesini kolaylaştırmaktadır.
n Karoser yüksek kaliteli bir „katotik“ astar/kaplama ile kaplanmıştır.
n Son aşamada da pasa karşı koruyan boya gelmektedir .

Bu model, bu ürün grubunda bugüne kadar
olanların en kuvvetlisi olup, etkileyici
performansı ve aynı zamanda hafif ve kolay
kullanım sağlayan dizaynı ile göz
doldurmaktadır.

Geniş kazan kolayca yana katlanarak,
servis/bakım ve temizlik yapılabilir. Aynı
zamanda karıştırıcıya da bu şekilde kolayca
ulaşılabilir, tüm bunlar zaman ve işçilik
tasarrufu sağlar.

Motor kaputunu açmak için sadece
düğmeye basmanız yeterlidir: Hemen
kendiliğinden yukarı doğru açılacaktır.

Model

P 718 TD

Pompa

2-silindirli hidrolik pompa

Kapasite

maks.18 m3/ saat

Çalışma basıncı

maks. 70 bar

Silindir çapı/ Piston stroku

150 mm/ 700 mm

Strok (dak.)

25

Tahrik Silindiri Çapı

80/ 45 mm

Motor

3-silindirli Deutz 2011 L3, 34,5 kW

Kazan hacmi

360 l

Şasi

Knott 2.500 kg

Ağırlık

2.400 kg

Mesnet ağırlık/yük

70 kg

Boyut (U x G x Y)

4.341 x 1.600 x 1.750 mm

Doldurma yüksekliği

1.180 mm

Maks. agrega çapı

32 mm

Çıkış bağlantı çapı

5,5“

Ürün no

111 514.010

Açıklamalar zorunluluk taşımayan deneysel değerlerdir ve malzemenin türüne bağlıdır.

Motor kaputu açıldığında, temiz ve kolayca
ulaşılabilir motor meydana çıkacaktır. Tüm
servis/bakım alanlarına kolayca ve güvenli bir
şekilde ulaşım mümkün olacaktır.
İnşaat alanına nakliye ve inşaat alanındaki
manevralar, karayoluna çıkabilen T-şasi
sayesinde çocuk oyuncağıdır. Hareket alanı
müsait olmayan inşaat alanlarında, üzerindeki
standard sunulan kaldırma gözü sayesinde
kolaylıkla vinçle kaldırılıp, taşınabilir.

Sağlam ayaklar, çalışmanız için mükemmel ve
100 % güvenli bir sabitlik sağlar. Kolayca
kapatılarak nakliyeye hazır hale gelir.
Çevreye duyarlı Powerpack – Dizel Motor

Beton ve Sulu Şap
P 718 ile sadece 32 mm.’e kadar beton
basmakla kalmaz, aynı zamanda pistonlu
pompayı sulu şap için de kullanabilirsiniz.

P718’in yağ soğutmalı 3 silindirli motoru 34,5 kW güç üretir.
Bu sizin en zorlu işlerde bile gerekli gücü yakalamanızı sağlar.
Bu modern motor bu kadar yüksek performanslı
olmasına rağmen, çok düşük devirde çalışır. Bu
da aşınmayı azaltır, sessizlik ve mazot tasarrufu
sağlar. Dahası, en son COM III eksoz gaz
normlarına uygundur ve çevreye duyarlıdır.

Tüm bunlar P 718’i, özellikle yer/alan sıkıntısı
olan inşaat alanlarında kullanılabilen, inanılmaz
çok yönlü bir beton pompası yapmaktadır.

P 718, 32 mm.’e kadar olan tanecikli betonu dağıtabilir/basabilir.

Mikserler büyük/geniş kazana kolayca/ideal şekilde ulaşabilirler.

P 718 tamamen tek taraftan kolayca
kontrol edilebilmektedir:
n Pompalama hızı ayarı, motor devri vb.
Kolayca okunabilir analog göstergeler ve
sağlam düğmeler sağlam bir kapak ile
korunmaktadır. Esas cazibesi; makine, kapağı
kapalı iken bile kontrol edilebilmesidir.

