
SPRITZ 28 R

BUNKER

*A pedido corpos da bomba: 1L6 - 2L7 - 2L74

**Depende do material, consistência e diâmetro dos tubos

Os dados do presente catálogo são indicativos, não
compromissáveis e poderão variar sem pré-aviso

Motor
Tipo
Potência máxima
Utilizado a 2000 giros/min

Compressor
Vazão
Pressão

Bomba tipo parafuso*
Vazão teórica
Granulometria máx.
Pressão máx. teórica

Distância de transporte
Horizontal**
Vertical**

Altura de carga
Misturador

Capacidade

Tremonha
Capacidade

Dimensões
L x w x h

Peso

Lombardini            Kubota
9LD626/2               D 1305
29cv-21Kw    29.5cv-21Kw

400 l/min
4 bar

2L6
0-60 l/min
6 mm
30 bar

100 m
  40 m

800 mm

180 l

200 l

3,40m x 1,65m x 1,40m

<750 Kg
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O eixo Alko de 1000 kg com pneus de 165
garante uma estabilidade excepcional para
um reboque seguro mesmo em velocidades
elevadas.

2 cilindros
1248 cm³
29 cv a 3000 g/m
utilizado a 2000 g/m
Resfriamento: Ar
Funcionamento mínimo
automático

Potente e confiável O mais potente da categoria
Confiável e silencioso

3 cilindros
1305 cm³
29,5 cv a 3000 g/m
utilizado a 2000 g/m
Resfriamento: Água
Funcionamento mínimo
automático

Novo

TEK.SP.ED.s.r.l.
80025 Casandrino - NA - Italy
Via G. Falcone, 91
Tel. +39 081-505.36.21
Fax +39 081-833.29.73
info@bunker-teksped.com
www.bunker-teksped.com

Lança padrão Bicos injetores
em borracha

Lança para rebocos
de acabamento

Lança para
material viscoso

Bicos injetores para
preenchimento fissuras

Lança para
preenchimento fissuras

BUNKER
pumping technologies
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Lombardini  Kubota

Novos motores à escolha do cliente…

A rebocadora que você estava esperando



Compressor mais potente
(padrão)
O novo e mais potente compressor
instalado na S28 R padrão é equipado
com um sinalizador de nível que
permite o controle do nível de óleo
lubrificante. O compressor é também
montado sobre um dispositivo que
permite o Tensionamento Automático
da Correia (TAC system) aumentando
a sua durabilidade e facilitando a sua
substituição.

Estabilizadores hidráulicos
(opcional)

Dois práticos estabilizadores hidráulicos
facilitam sem esforço o rápido
posicionamento da máquina no
canteiro de obras. A alavanca de
controle é integrada no quadro de
comandos.

Elementos vencedores
Novos motores, consumo reduzido, inovações tecnológicas,
solução técnicas de vanguarda representam os pontos fortes
desta extraordinária rebocadora. As centenas de máquinas
vendidas em todo o mundo comprovam o seu sucesso.

// Novo design
// Estabilizadores hidráulicos
// Alças retráteis
// Descompressão automática dos tubos
// Sensor de nível de óleo do compressor
// Tremonha de carga com paredes mais inclinadas
// Peso reduzido no reboque
// Tensionamento automático da correia do compressor
// Pneus 165
// Dispositivo de funcionamento mínimo do motor automático
// Dispositivo anti-pó
// Peneira vibrante

Elevada produtividade a custos reduzidos
Uma resposta precisa às exigências das empresas

e dos profissionais, estas rebocadoras de nova
geração foram projetadas segundo as

exigências do mercado e construídas de
acordo com as normativas europeias.

Testadas sob as mais pesadas
condições visando um padrão de
eficiência e produtividade cada vez
mais alto. A máquina lhe permitirá
de estar na vanguarda do setor.

É possível equipar a S28 R com o dispositivo
DAT System (Descompressão Automática
dos Tubos) que, com o fechamento da
válvula de ar/argamassa na lança de
projeção, inverte automaticamente por alguns
segundos o sentido de rotação da bomba
parafuso descarregando deste modo a
pressão dos tubos.

DAT system (opcional)

Qualidade e desempenho somados a um corpo robusto
e compacto tornam a S28 R o produto que o mercado
esperava há tempos.
Uma bomba rebocadora capaz de garantir a máxima
satisfação dos usuários.

Potente e versátil
A elevada potência e a variação da vazão da bomba
parafuso permitem à S28 R de bombear, projetar, injetar:

• Rebocos tradicionais para interiores e exteriores
• Rebocos pré-misturados para interiores e exteriores
• Rebocos especiais
• Argamassas reforçadas com fibras
• Argamassas refractárias
• Argamassas para fissuras e junções
• Argamassas autonivelantes
• Argamassas pré-confeccionadas e produtos especiais
  para recuperar estruturas de concreto e paredes

O quadro de comandos
permite o controle de todas
as funções exibindo o estado
de funcionamento. O quadro
elétrico é ainda protegido por
uma tela em plexiglass de alta
resistência.

Atenuador de pó
(opcional)

É possível equipar a S28 R com o
atenuador de pó completo de contador
de água. Bicos injetores específicos
nebulizam a água necessária para a
mistura e combatem o pó que se libera
com a abertura do sacos de material.

Movimentar com comodidade e sem
cansaço a sua rebocadora é finalmente
uma realidade.
Graças a duas alças retráteis que se
escondem no corpo da máquina, a Spritz
28 R se distingue mais uma vez pela sua
praticidade e pelas suas surpreendentes
soluções técnicas.

Alças retráteis (opcional)

A capota é revestida
internamente de material
anti-ruído e é caracterizada
por uma ampla e fácil
abertura.

A dosagem de água para a
mistura é garantida pelo
contador de litros integrado
no quadro de comandos.
(opcional)

O tanque de combustível
equipado com coador e
barra amortecedora tem
capacidade para 25 litros.

Lança de projeção
Patenteada
A lança especial Bunker permite com
uma única alavanca interromper tanto
a passagem de ar quanto aquela de
argamassa. A lança spray é fornecida
como opcional com o dispositivo
DAT System.

Aria

Malta

Hidrolimpadora integrada
(opcional)

A hidrolimpadora de alta pressão
disponível a pedido integrada
na maquina permite total
autonomia e rapidez na lavagem
da sua S28 R.


