
inoBEAM Light
POMPA

WIELOFUNKCYJNA

natrysk zapraw klejenie natrysk szpachli natrysk farb

D4-1/2 z listwą
mocującą D6-3 "Eco Gold"

D6-3 "Eco Gold"
1/2 długości D8-1.5

D8-1.5 z listwą
mocującą

ROTOR

STATOR

WYDAJNOŚĆ

MAX. CIŚNIENIE

MAX. GRUBOŚĆ
 ZIARNA

12 l/min. 20 l/min. 17 l/min. 33 l/min. 33 l/min.

20 bar 30 bar 15 bar 20 bar 20 bar

3 mm 3 mm 2.5 mm 6 mm 6 mm

NAZWA

InoBEAM Light to śrubowa (ślimakowa) pompa elekryczna (230V)
przystosowana do natrysku i iniekcji (grubość ziarna do 6mm). W przypadku 
materiałów o bardzo małym uziarnieniu i użyciu zestawu
wysokociśnieniowego możliwe jest jej stosowanie bez użycia kompresora. 
                                     Wymienne statory i rotory pozwalają na uzyskanie                           
                                     odpowiedniego ciśnienia. Płynna regulacja wydajności 
                                     oraz możliwość zastosownia różnych statorów i rotorów                            
                                     umożliwia bardzo dobre dostosowanie do aktualnych 
                                                                 wymagań na budowie. Potencjometr z 
                                                                 zestawem sterującym pozwala na
                                                                 kontrolę oraz regulację ciśnienia. W 
                                                                 zależności od przeznaczenia, pompa  
                                                                 może być wyposażona w głowicę
                                                                 do natrysku lub zawór iniekcyjny.

•

Zastosowanie:
natrysk zapraw reprofilujących
natrysk zapraw PCC (polimer cement concrete)
natrysk tynków cementowych
pompowanie wylewek samopoziomujących
natrysk szlamów uszczelniających
natrysk tynków akustycznych

natrysk klejów do zatapiania siatki
natrysk tynków przeciwpożarowych
natrysk szpachli dekoracyjnych
natrysk gładzi gipsowych
natrysk gładzi w postaci pasty akrylowej
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inoBEAM Light
POMPA

WIELOFUNKCYJNA

inoBEAM Light HP to NOWA pompa wysokociśnieniowa, która posiada cechy wysokowydajnej 
pompy bez konieczności użycia dodatkowego powietrza. Ze względu na zasilanie 230V może być 
użyta na każdej budowie. Zastosowanie tego zestawu umożliwia natrysk materiałów o bardzo małym 
uziarnieniu (szpachle akrylowe) bez użycia kompresora. Zestaw umożliwia uzyskanie ciśnienia 120 bar.

Zastosowanie:

DANE TECHNICZNE

ciśnienie robocze:        max 120 bar
zasilanie:                        230 V / 16 A / 50 Hz
moc silnika:                   3,0 kW  
szybkość podawania:  0 - 10 l/min.
pojemność:                   60l
wymiary:                       1.200 x 530 x 780
waga:                              90kg

- natrysk farb
- natrysk materiałów w postaci pasty
- natrysk materiałów płynnych
- natrysk w szpachli

HP
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