
PCS-HP15 - Pompa pentru gleturi si decorativa

Ÿ Snec de inalta performanta care asigura o presiune de pana la 120 bar

Ÿ Intretinere redusa, curatare doar la sfarsitul programului, operare simpla, sigura 
si extrem de silentioasa

Ÿ Pompa de inalta presiune cu surub

Ÿ Echipament compact, robust si usor transportabil cu ajutorul anvelopelor special 
create pentru santier

Toate procesele industriale sunt certificate în 
conformitate cu ISO 9001: 2008 si toate echipa-

deveniti partenerul nostru si va indrumam doar catre dealeri 
autorizati unde aveti certitudinea alegerii echipamentului 
corect, prin: 

Ÿ Instruire temeinica in ceea ce priveste utilizarea; utilajelor
Ÿ Consiliere de specialitate asigurata competent;

Ÿ Calitatea produselor;

BISONTE folosește componente de inalta calitate 

Ÿ Termene de livrare scurte;
Ÿ Service la nivel national si international. 

BISONTE garanteaza:

Ÿ Inovatii tehnologice;

de origine controlata și garanteaza trasabilitate 

CE in vigoare.

Ÿ Siguranta maxima in exploatare;

mentele furnizate sunt conforme reglemantarilor

Ÿ Piese de schimb originale.

completă pentru fiecare echipament produs. 

Prin achizitia echipamentelor BISONTE va invitam sa 

Totul cat mai aproape de dvs.!

PCS-HP15
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Pompa pentru gleturi si decorativa

Ÿ Pompă de înaltă presiune cu surub, perfect potrivită pentru atomizarea si aplicarea tuturor tipurilor de 
glet, de umplere, nivelare si finisare, aplicarea perfecta a straturilor finale de finisare var/vopsea sau 
stucco decorativ, a tencuielilor decorative cu granulatie pana la 1,5 mm si a membranelor izolante pe 
baza de solventi sau bitum;

Caracteristici:

Ÿ Performanță ridicată: Sistemul electric 230 V echipat cu inverter si program de lucru manual sau 
automat, este reglabil continuu și impresionează prin puterea mare de livrare de pana la 6 l / min (în 
funcție de consistența materialelor aplicate);

(*) Distanta de pompare si debitul de material au un caracter orientativ si neangajant, aceste doua specificatii tehnice fiind 
influentate de factori precum: vascozitatea si granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator si uzura acestuia, 
temperatura mediului ambiant.
(**) Pentru a pompa materiale cu granulometrie mai mare de 1 mm este necesar aport suplimentar de aer (compresor min 330l).

Panou comandă

 de urgență
Buton oprire

Buton 
pornire

Auto - Manual - Revers

Potentiometru 
reglare viteza

Pompă gleturi și zugrăveli PCS-HP15

Tip pompă Cu șnec (șurub)

Alimentare 230V - 50Hz

Putere motor 2,2 kW

Presiune max. 120 bar

Debit material 6 l/min.*

Granulometrie max. 1-2 mm**

Container material 57 l

Greutate netă 62 kg

Dimensiuni (l x L x h) 1.130 x 610 x 780 mm

Ÿ Aplicare perfecta cu ajutorul pistolului de pulverizare si a 
diverselor duze airless compatibile (duza maxima 0,045");

Ÿ Snec de inalta performanta care asigura o presiune de pana la 
120 bar, datorita caruia nu este necesara utilizarea unui 
compresor de aer (pentru gleturi si var/vopsea), implicit maxima 
comoditate si liniste in santier;

Ÿ Întreținere redusă, curatare doar la sfarsitul 
programului, operare simpla, sigura si extrem de 
silentioasa;

Ÿ Garantie 24 luni, servicii gratuite demo si punere in 
functiune, service la nivel national.

Ÿ Compact, robust si usor transportabil cu ajutorul 
anvelopelor special create pentru santier, container 
generos pentru material, capacitate 57 l, realizat 
din oțel inoxidabil, toate acestea fac din acest utilaj 
partenerul perfect pentru utilizarea de zi cu zi in 
santiere;

PCS-HP15 

6 l/min
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Pompa pentru gleturi si decorativa

1. Șnec (rotor + stator)
Accesorii opționale

Kit-ul con ine:ț
2. Kit tencuieli decorative (necesar compresor de min. 330 l/min)

1 x Adaptor pentru pistol cu sistem de dozare a aerului (se monteaz  pe pistol ă
pentru facilitarea amestecului material-aer);

1 x Furtun aer 10m, sistem conexiune Geka;

3 x Duze pulverizare pentru decorativ , 4, 5 si 6 mm;ă Ø 
2 x Bure i spongio i pentru cur are furtun material.ț ș ăț

1 x Cablu comanda electrica 10 m;

1 x Duză 443;

1 x Furtun material 15m, 16 mm;Ø 

Echipare standard:
1 x Snec (rotor+stator JET 2);

1 x Kit filtrare pe furtun Mesh 18 (mediu) - 
suportul pentru filtru se va monta pe furtun 
înaintea pistolului;

1 x Pistol cu ă ț  pentru duzăgard  protec ie ;

1 x Manometru;

Turații: 400 RPM

Presiune max.: 140 bar

SH = Shore 80

Caracteristici stator:

Lungime: 310 mm

Granulometrie max.: 2 mm

Debit: 10 l/min

Stator: Ø 51

Turații: 400 RPM
Rotor cromat

3. Kit zugraveli
Kit-ul con ine:ț

1 x Cablul comanda electrica;
1 x Pistol airless cu comand  electric ;ă ă

Nota: Duza airless nu este inclusă.
1 x Element de sus inere a duzei (guard tip);ț

1 x Furtun de material  13 mm, lungime 15 m, dotat cu o supap  Ø ă
unisens pentru un debit constant de material;

4. Filtre Mesh 10 (fin) si 30 (grosier) pentru Kit-ul de filtrare 

PCS-HP15 

1 x Perie de curățare;

3 x Imbus Ø 2, 5 și 8;

Cutie de scule ce conține: 

1 x Clește multigrip;

1 x Cheie 17;

1 x Lichid pentru depozitare (1L);

2 x Chei fixe 22/32 și 27/38;

2 x Bureți ș ățspongio i pentru cur are furtun material;
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