
Două soluții într-o singură mașină
PCS-MS100 - Mașină pentru mixat și aplicat gleturi de nivelare/finisare
Opțional - Kit-uri pentru lucrări de zugrăveală și aplicarea tencuielilor 
decorative

Ÿ Pompă de înaltă presiune cu șurub
Ÿ Șnec de înalta performanță care asigură o presiune de până la 110 bar
Ÿ Echipament compact, robust și ușor transportabil cu ajutorul anvelopelor special 

create pentru șantier
Ÿ Întreținere redusă, curățare doar la sfârșitul programului, operare simplă, sigură 

și extrem de silențioasă

BISONTE garantează:
Ÿ Calitatea produselor;
Ÿ Inovații tehnologice;
Ÿ Siguranță maximă în exploatare;
Ÿ Termene de livrare scurte;
Ÿ Service la nivel național și internațional. 

BISONTE folosește componente de înalta calitate 
de origine controlată și garantează trasabilitate 
completă pentru fiecare echipament produs. 
Toate procesele industriale sunt certificate în 
conformitate cu ISO 9001: 2008 și toate echipa-
mentele furnizate sunt conforme reglemantarilor
CE în vigoare.

Prin achiziția echipamentelor BISONTE va invităm să 
deveniți partenerul nostru și vă indrumăm doar către dealeri 
autorizați unde aveți certitudinea alegerii echipamentului 
corect, prin: 
Consiliere de specialitate asigurată competent;
Instruire temeinică în ceea ce privește utilizarea utilajelor;
Piese de schimb originale.

Totul cat mai aproape de dvs.!

PCS-MS100
Echipament 

fabricat in Italia

Distribuitor local



Mașină pentru aplicat gleturi de nivelare
 și finisare/decorativă

Caracteristici:
Ÿ Pompă de înaltă presiune cu șurub, perfect potrivită 

pentru atomizarea și aplicarea tuturor tipurilor de glet, de 
umplere, nivelare și finisare, aplicarea perfectă a 
straturilor finale de finisare var/vopsea sau stucco 
decorativ, a tencuielilor decorative cu granulatie pană la   
1 mm și a membranelor izolante pe bază de solvenți sau 
bitum;

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);

Ÿ Snec de inalta performantă care asigura o presiune de 
pană la 110 bar, datorită caruia nu este necesară 
utilizarea unui compresor de aer (pentru gleturi și 
var/vopsea), implicit maximă comoditate și liniște în 
șantier;

PCS-MS100 

Echipament 
fabricat in Italia

Pompă gleturi și zugrăveli PCS-MS100

Tip pompă Cu șnec (șurub)

Alimentare 230V - 50Hz

Putere motor 2,2 kW

Presiune max. 110 bar

Distanta max. pompare 40 m*

Debit material 6 l/min.*

Granulometrie max. 1 mm**

Container material 60 l

Duză max. 0,045"

Greutate netă 88 kg

Dimensiuni (l x L x h) 1.230 x 720 x 660 mm

Mixer PCS-MS100

Container material 40 l

Alimentare 230V - 50Hz

Putere motor 0,75 kW

Turații înainte / înapoi 280 RPM

Distribuitor de apă reglabil incorporat

Greutate netă 41 kg

Dimensiuni (l x L x h) 810 x 720 x 660 mm

(*) 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).

Ÿ Aplicare perfectă cu ajutorul pistolului de pulverizare și a diverselor duze airless compatibile (duza 
maximă 0,045");

Ÿ Compact, robust și ușor transportabil cu ajutorul anvelopelor special create pentru santier, container 
generos pentru material, capacitate 60 l, realizat din oțel inoxidabil, toate acestea fac din acest utilaj 
partenerul perfect pentru utilizarea de zi cu zi în santiere;

Ÿ Întreținere redusă, curatare doar la sfarșitul programului, operare simpla, sigura și extrem de 
silențioasă;

Ÿ Garanție 24 luni, servicii gratuite demo și punere în funcțiune, service la nivel național.

6 l/min

Distribuitor local



Mașină pentru aplicat gleturi de nivelare
 și finisare/decorativă

PCS-MS100 

Echipament 
fabricat in Italia

Trusa de scule ce contine:
1 x Lichid pentru depozitare (1L)
2 x bureți spongioși pentru curățare furtun material
3 x  Ø 2, 5 și 8Imbus
1 x Cheie 17
1 x Clește multigrip;
1 x Perie de curățare;

Echipare standard:
1 x Snec (rotor+stator);
1 x Furtun material 20 m, Ø 16 mm
1 x Telecomandă fără fir
1 x Manometru;
1 x Pistol cu gardă protecție pentru duză;
1 x Duză 443;
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A Trusa de scule

B Manometru

C Pompa

D Valva de scurgere

E Știft de fixare pentru mixer

F Rotita de strângere mixer  

G Vibrator

H Panou control

Panou comandă

1 Buton ON/OFF
2 Optiune MANU sau AUTO
3 REVERSE (Rulează pompa 
înapoi numai în timp ce apăsați)
4 + crește viteza motorului 
5  Micșorează viteza motorului
6  Optiune PRIMING sau 
SPRAYING

AU Buton oprire de urgenta

L1 Led aprins - Pornit
L2 Led aprins - Optiunea MANU (manual) 
este selectata
L3 Led aprins - Optiunea AUTO (automat) 
este selectata
L4 Led aprins - Optiunea inapoi in functiune
L5 Led aprins - Optiunea PRIMING in 
functiune (amorsare) 
L6 Led aprins - Optiunea SPRAYING in 
functiune (pompa funcționează sub 
presiune)
J1 Afișarea vitezei de funcționare a presiunii 
motorului sau a pompei în procente
K1 Afișarea tensiunii rețelei
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1. Kit tencuieli decorative (necesar compresor de min. 330 l/min)
Kit-ul con ine:ț
1 x nec (Rotor + Stator)Ș
1 x Furtun aer 10m, sistem conexiune Geka;
1 x Adaptor pentru pistol cu sistem de dozare a aerului (se monteaz  pe ă
pistol pentru facilitarea amestecului material-aer);
3 x Duze pulverizare pentru decorativă
2 x Bure i spongio i pentru cur are furtun material.ț ș ăț

2. Kit zugraveli
Kit-ul con ine:ț
1 x Furtun de material  13 mm, lungime 15 m, dotat cu o supap  Ø ă
unisens pentru un debit constant de material;
1 x Cablul comand  electric ;ă ă
1 x Pistol airless cu comand  electric ;ă ă
1 x Gard  protec ie duz ;ă ț ă
Nota: Duza airless nu este inclusă.

3. Filtre Mesh 10 (fin), 18 (mediu), 30 (grosier) pentru Kit-ul de filtrare 

Echipament 
fabricat in Italia

Mașină pentru aplicat gleturi de nivelare
 și finisare/decorativă

PCS-MS100 

Accesorii opționale

4. Lance extensibilă pentru aplicarea șapei de 
nivelare

5. Suport pentru filtrul lancei

Caracteristici stator:
Turații: 400 RPM
Debit: 10 l/min
Presiune max.: 140 bar
Granulometrie max.: 2 mm
SH = Shore 80
Stator: Ø 51
Lungime: 310 mm

Rotor cromat
Turații: 400 RPM

*Necesar compresor de min. 330 l/min

Distribuitor local


