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CHARAKTERISTIKA 

Vysokotlakové šnekové čerpadlo M 400 NT sa používa 
na prípravu a dopravu suchých injektážnych, kotevných a 
maltových zmesí na báze cementu zodpovedajúcich 
triede cementu CEM II-32,5 až CEM II-42,5 s maximálnou 
veľkosťou zrna do 4 mm. Spracovanie veľmi jemného ce-
mentu nie je možné zaručiť. 

Osvedčená technológia čerpadiel M 400 NT sa používa 
najmä pre: 

 injektážne práce 
 injektáž zavŕtavacích kotevných systémov 
 výplňové injektáže 
 tlakové injektáže 

Možnosti použitia čerpadla sú vďaka jeho univerzálnosti 
veľmi široké. Výhodou čerpadla je jeho spoľahlivosť, jed-
noduchá obsluha a údržba a flexibilita zariadenia, ktorá 
umožňuje jednoduchú adaptáciu na špecifické pod-
mienky nasadenia. 

Pri konštrukcii čerpadla bolo použité nové konštrukčné 
riešenie stroja, ktoré je prispôsobené na použitie na sta-
veniskách. Modulárna koncepcia čerpadla umožňuje jeho 
prevádzku s jednoduchým servisom. Výhodou je ergono-
mické usporiadanie ovládacích a regulačných prvkov, 
prevádzka čerpadla je veľmi úsporná. 

Patentovaná technológia miešania a čerpania zaručuje 
nepretržité miešanie suchého materiálu s vodou, rovno-
merný miešací pomer, konštantnú kvalitu miešania, a tým 
správne spracovanie materiálu. 

Na spracovanie zmesí a najmä na vytvorenie potrebných 
vstrekovacích tlakov na výstupe z čerpadla možno použiť 
rôzne veľkosti šnekových čerpadiel. 

POPIS 

Zmiešavacie a injekčné zariadenie M 400 NT s elektric-
kým pohonom sa skladá z niekoľkých častí. Spracová-
vaný materiál sa vsype do násypky, na ktorej je nainšta-
lovaná mriežka s trhačom vriec. Táto mriežka slúži aj ako 
bezpečnostný prvok, prevádzka čerpadla bez tejto 
mriežky nie je povolená. Aby sa zabránilo tvorbe "klenieb" 
v materiáli použitom v násypke a tým prerušeniu dodávky 
materiálu do miešača, je stroj vybavený vibrátorom. 

 

 
 

Zásobovanie vodou zabezpečuje vodné čerpadlo (ak nie 
je k dispozícii vodovodná prípojka s dostatočným tlakom 
a množstvom vody) a systém kontroly a regulácie vody. 

Pohonnú časť čerpadla tvorí motor s prevodovkou, ktorý 
je spojený spojkou so sústavou ďalších prvkov zabezpe-
čujúcich funkcie čerpadla. V jednej osi sú k hnaciemu 
elektromotoru a prevodovke pripojené tieto časti: 

 PU podávací šnek umiestnený na dne násypky čer-
padla, ktorý dopravuje spracovávaný materiál do 
miešacej komory 

 univerzálny miešač Ø 140 mm, ktorým je materiál 
v miešacej komore premiešavaný so vstrekovanou 
vodou 

 rotor šnekového injekčného čerpadla rotujúci v čer-
padlovom statore. 

Elektrický pohon a prevádzka zariadenia, šnekového čer-
padla, vibrátora a vodného čerpadla, vrátane ich ovláda-
nia je realizovaný pomocou elektrického systému, kto-
rého hlavnou časťou je spínacia a ovládacia elektrická 
skriňa vybavená príslušnými stýkačmi, spínačmi 
a ochrannými prvkami. 
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TECHNICKÉ PARAMETRE 

Parameter M 400 NT 

Pohon 
– elektrická prípojka 

- 
3x400V / 50Hz 

voliteľne 3x200-220V / 50-60Hz 

Ochrana (istič) A 

min. 3 x 32 A 
Smie byť pripojené iba k staveb-
nému rozvádzaču s prúdovým 

chráničom. 

Prívod el. prúdu - 
káblový, 

prierez min. 5x4 mm2 

Menovitý príkon 
(celé zariadenie) 

kW 6,2 

Potrebný výkon 
generátora el. energie 

kVA min. 16 

Výkon elektromotora kW 6,0 

Vodný prípoj (hadicový 
prívod min. ¾") 

bar min. 2,5 (dynamický) 

Prevádzkový tlak 1) bar 

max. 40 

POZOR! Pri upchatí materiálu 
v hadici môže tlak narásť až na 

hodnotu 60 bar. 

Dopravované 
množstvo 2) 

l/h 500 - 2000 

Dopravná hadica 
  - prevádzkový tlak 

bar 
min. 88 

(hadica NW 25) 

Dopravná hadica 
  - deštrukčný tlak 

bar 
min. 350 

(hadica NW 25) 

Dopravní vzdialenosť 1) m 
cca 40 až 60 

(pri použití hadice NW 25) 

Vodní čerpadlo 3) kW 
0,53 

(nie je samonasávací) 

Akustický výkon 
zariadenia 

dB(A) ~ 73,5 

Rozmery 
(dĺžka x šírka x výška) 

mm 1730 x 570 x 960 

Hmotnosť kg ~ 215 

1) Prevádzkový tlak a dopravná vzdialenosť sú vedľa iných 
ovplyvňujúcich faktorov závislé na počte otáčok motora, kvalite 
materiálu, konzistencii, zrnitosti a menovitom priemere výstupu 
z čerpadla. 

2) Pri otáčkach motora 200 rpm. Rýchlosť čerpania, dopravované 
množstvo, dopravná vzdialenosť a opotrebenie závisí od mate-
riálu (typ, konzistencia, zrnitosť) a typu šnekového čerpadla. 

3) Vodné čerpadlo nie je obsiahnuté v štandardnej konfigurácii 
a dodávke zariadenia. 

OBSLUHA 

Viď: Návod na použitie vysokotlakového šnekového čer-
padla M 400 NT. 

VYHLÁSENIE 

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú stavu našich 
vedomostí a skúseností k dátumu vydania, ktorý je uve-
dený v päte dokumentu. Stav vedomostí a skúseností sa 
ďalej rozvíja. Dbajte prosím o to, aby ste vždy používali 
aktuálne vydanie technického listu. 

Popis použitia výrobku v tomto technickom liste nemôže 
mať na zreteli zvláštne podmienky a vzťahy, ktoré sa pre-
javujú v jednotlivých prípadoch. Vyskúšajte preto náš vý-
robok vždy pred používaním na jeho vhodnosť pre kon-
krétny účel použitia. 

Použitie, spracovanie a aplikácia nášho výrobku prebie-
hajú prirodzene mimo naše možnosti kontroly. Podliehajú 
preto výhradne Vašej zodpovednosti práve tak ako výsle-
dok spracovania, ktorý bol dosiahnutý na základe našich 
užívateľsko-technických informácií. 

Žiadny údaj v tomto technickom liste nepredstavuje zá-
ruku v právnom zmysle. Vyhlasujeme, že za výrobok ru-
číme len v rámci zmluvných dojednaní vedúcich k jeho 
získaniu. 
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