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CHARAKTERISTIKA 

Pneumaticky poháněné injekční zubové čerpadlo s mož-
ností osazení různých typů čerpacích jednotek. Čerpadlo 
je určeno ke zpracovávání dvousložkových polyuretano-
vých, organicko-minerálních (silikátových) a fenolových 
pryskyřic, využívaných ke zpevňování rozvolněných hor-
nin injektáží, vyplňování volných prostor, nebo k nástřiku. 

PŘEDNOSTI 

 vysoká přesnost dávkování jednotlivých složek prys-
kyřic 

 možnost dávkování v objem. poměru 1 : 1 nebo 4 : 1 
 vysoký výkon a spolehlivost 
 jednoduchá obsluha 
 minimální nároky na údržbu 

POPIS 

Injekční čerpadlo sestává z rotačního vzduchového mo-
toru pohánějícího přes převodovky dvě zubová čerpadla. 
Dle zvoleného typu čerpadla mohou být osazeny také 
další součásti jako např. řídící ventil, zásobníkové nádrže 
s integrovaným míchadlem atd.  

Vzduchový motor je osazen dvěma hřídelemi na protileh-
lých stranách, prostřednictvím kterých jsou přes převo-
dovku poháněny zubové čerpací jednotky. Celá sestava 
je umístěna do trubkového rámu. 

Příslušenství čerpadla tvoří sací hadice s ochrannými koši 
a vysokotlaké dopravní hadice. Čerpadlo je v základní 
verzi ovládáno ručně regulačním ventilem přívodu vzdu-
chu a kulovými kohouty na výtlačných větvích.  

Změna poměru složek čerpaných hmot nebo typu hmot 
se provádí osazením jiných typů čerpacích jednotek (vý-
konově a materiálově odlišných). 

 

 
 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Parametr SK 90 

Max. dodávané množství 
injekčního média litrů/min 

20 – 25 
(bez tlaku, v závislosti na 
typu čerpacích jednotek) 

Max. provozní tlak 
injekčního média 

MPa 15 

Poháněcí tlak stlačeného 
vzduchu 

MPa 0,4 

Jmenovitý výkon 
pneumatického motoru 

kW 8,0 

Spotřeba vzduchu 
při tlaku 0,4 MPa 

m3/min 8,0 

Rozměry (D x Š x V) mm 720 x 280 x 500 

Hmotnost kg 118 

OBSLUHA 

Viz: Návod k použití čerpadla SK 90. 
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PROHLÁŠENÍ 

Údaje v tomto technickém listu odpovídají našemu stavu 
vědění a našim zkušenostem k okamžiku vydání, který je 
uveden v zápatí. Stav vědění a zkušeností se dále rozvíjí. 
Dbejte prosím na to, abyste vždy používali aktuální vy-
dání technického listu. 

Popis použití výrobku v tomto technickém listu nemůže 
mít na zřeteli zvláštní podmínky a vztahy, které se proje-
vují v jednotlivých případech. Vyzkoušejte proto tento vý-
robek vždy před užíváním na jeho vhodnost pro konkrétní 
účel použití. 

Použití, zpracování a aplikace našeho výrobku probíhají 
přirozeně mimo naše možnosti kontroly. Podléhají proto 
výhradně Vaší zodpovědnosti, právě tak jako výsledek 
zpracování, jehož bylo dosaženo na základě našich uži-
vatelsky technických informací. 

Žádný údaj v tomto technickém listu nepředstavuje zá-
ruku v právním smyslu. Prohlašujeme, že za výrobek ru-
číme jen v rámci smluvních ujednání vedoucích k jeho 
získání. 

MINOVA BOHEMIA s.r.o. 
Lihovarská 1199/10 
716 00 Ostrava-Radvanice | CZ 

T +420 596 232 801 
M +420 606 766 164 
E minova.cz@minovaglobal.com 

www.minova.cz 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


