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Čerpadla betonu a malt 
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Strojní omítačka MP 25 

 
 

Kompaktní míchací čerpadlo s velkým zásobníkem 

MP 25 zaručuje maximální efektivitu při zpracování předem namíchané suché 
malty. Dodává se s kompletní sadou příslušenství, takže je ihned po dodání 
připraven k použití. Spolehlivý MP 25 je kompaktní, výkonný stroj pro míchání a 
dopravu předem namíchaných suchých malt. 

Je vhodný pro širokou škálu aplikací, jako jsou venkovní omítky vápenné, 
vápenocementové, izolační omítky a vnitřní omítky sádrové a sádrové vápenné 
omítky. Speciální aplikace zahrnují práci se samonivelační hmotou, ETICS a 
kalciumsulfátovým potěrem. 

 
 

Klíčové vlastnosti 
• Vše pod dohledem – pohodlné ovládání z jedné strany 

• Lze rozložit na čtyři díly bez nářadí 

• Zabudované vodní čerpadlo pro konstantní průtok vody 

• Kompresor s vypínáním tlaku pro bezpečnější práci 

• Nyní také s přípravou pro vysokozdvižný vozík, zvedacími oky a držadly pro 
snadnou a bezpečnou přepravu 

• Kónická směšovací trubka pro optimální tok materiál 

• Díly šneku snadno vyměnitelné podle typu aplikace 

• Nový zesílený rám s pomůckou pro vkládaní dílů šneku a skříňky na nářadí 

• Velká násypka s trnem na otevírání pytlů 
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Technické údaje 
 

Míchací nádoba  115 l 

Výkon čerpadla 25 l/min 

Hrubý horizontální dosah 40 m 

Vertikální dosah 15 m 

Tlak čerpadla 40 bar 

Kompresor 200 l / min 

Motor šneku Elektrický 

Výkon motoru 5,5 kW 

Provozní napětí 400 V / 50 Hz 

Pohon míchačky 1,1 kW 

Vodní čerpadlo 0,78 kW 

Hmotnost 240 kg 

Délka / Šířka / Výška 1324 / 728 / 1443 

Výška plnění 984 mm 

Max. zrnitost kameniva 4 mm 

Tlakové připojení M 35 / V 25-40 

 

 

 

Standartní příslušenství 
 

• Návod k obsluze a seznam náhradních dílů 

• Šroubovací pomůcka pro šroubované díly 

• Kompresor 

• Jeřábová oka a rukojeti 

• Vzduchová hadice 16 m 

• Materiálová hadice DN 25, 15 m 

• Stříkací pistole DN 25 

• Čistící nářadí 

• Vodní čerpadlo 

• Skříňka na nářadí 


