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Injekčné čerpadlo
Wiberg SK 90
Charakteristika

Pneumaticky poháňané zariadenie osadené dvomi zubovými čerpadlami, určené na spracovanie dvojzložkových
polyuretánových, organicko-minerálnych alebo fenolových živíc formou injektáže, vyplňovania alebo nástreku.

Prednosti
•
•
•
•
•

vysoká presnosť dávkovania jednotlivých
zložiek živíc
možnosť dávkovania v objemovom pomere 1 : 1
alebo 4 : 1
vysoký výkon a spoľahlivosť
jednoduché ovládanie
minimálne nároky na údržbu

Popis
Injekčné čerpadlo pozostáva zo vzduchového motora, dvoch
prevodových skríň, dvoch zubových čerpadiel a ovládacích
prvkov.
Vzduchový motor má na protiľahlých stranách vyvedené dva
hriadele, poháňajúce cez prevodové skrine zubové
čerpadlá. Celý agregát je umiestnený v ochrannom
rúrkovom ráme.
Na čerpanie jednotlivých zložiek slúžia sacie hadice so
sacími košmi, výtlačné a prepadové hadice. Čerpadlo je
ovládané guľovým ventilom na prívode stlačeného vzduchu
a trojcestnými kohútmi na výtlačnej strane oboch zubových
čerpadiel.
Zmena zmiešavacieho pomeru zložiek (z 1 : 1 na 4 : 1) sa
vykonáva osadením iných typov zubových čerpadiel.

Technické parametre
Maximálne dodávané množstvo injekčného média

litrov/min

20 (bez tlaku)

Maximálny prevádzkový tlak injekčného média

MPa

16

Prevádzkový tlak stlačeného vzduchu

MPa

0,4

kW

8

3

8

Menovitý výkon pneumatického motora
Spotreba vzduchu pri tlaku 0,4 MPa

m

Dĺžka

mm

720

Šírka

mm

280

Výška

mm

500

kg

80

Hmotnosť
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Obsluha
Viď: Návod na použitie injekčného čerpadla Wiberg SK 90.

Vyššie uvedené údaje boli zostavené na základe prevedených skúšok a zohľadňujú dnešný stav skúseností výrobcu
a našich skúseností v okamihu vydania. Za kvalitu nášho tovaru zodpovedáme v súlade s príslušnými ustanoveniami
obchodného zákonníka a v rámci našich všeobecných obchodných podmienok. Kvôli rozdielnym podmienkam na
stavbách, kde sa náš tovar používa, nie je možné zaistenie konečných výsledkov alebo záruku právne opierať o údaje
z tohto technického listu ani o iné zverejnené informácie o týchto výrobkoch. Na špeciálne otázky týkajúce sa
konkrétneho použitia na stavbách sú Vám k dispozícii naši špecialisti.
Začiatok platnosti technického listu je vyznačený dátumom vydania uvedenom v zápätí; technické listy vydané pred
týmto dátumom strácajú platnosť.
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