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Pístové čerpadlo P 720 

 
 

Všestranný pro vše od stříkaného betonu po samonivelační 
podlahové potěry v novém designu 

P 720 spolehlivě dopravuje čerpaná média se zrnitostí až 16 mm na velké 

vzdálenosti. Výkonné pístové čerpadlo je ideální pro aplikace se stříkaným 

betonem a samonivelačním podlahovým potěrem. 

S dopravním tlakem až 80 barů a výkonem 21 m³/h je skutečným všestranným 

pomocníkem s malými rozměry a nízkou hmotností. 

Klíčové vlastnosti 

• Nová a ergonomická centrální řídící jednotka s intuitivní klávesnicí na pravé 
straně stroje 

• Podpěrné nohy pro zajištění stability 

• Kompletní standartní výbava 

• Optimalizovaná spotřeba paliva Ergonic Output Control ( EOC )4 

• Velký zásobník – 280 l – s gumovou manžetou a ochranou mřížkou 

• Vylepšená dostupnost míst údržby a snížené požadavky na servis při použití 
bezúdržbových komponentů 

• Zcela nová technologie motoru – čistá a účinná. Splňuje všechny požadavky 
příslušné emisní normy „Stage V“ 

• Extrémně robustní jednotka pístového čerpadla 

• Vyrobeno v Německo 

• Nejlehčí čerpadlo na jemný beton ve své třídě s méně než 1900 kg 
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Technické údaje 
 

Zásobník 250 l / 280 l s gumovým límcem 

Výkon 3 – 21 m3/h 

Tlak 80 bar 

Hrubý horizontální dosah 300 m 

Vertikální dosah 100 m 

Motor 3-válcový vznětový Deutz s turbem 

Výkon motoru 44,5 kW 

Čerpadlo 2-válcové čerpadlo, hydraulické 

Počet zvihů 29 min 

Průměr válce – délka zdvihu 150 / 700 mm 

Tlakové připojení 4,5“ 

Hmotnost 2500 kg 

Délka / Šířka / Výška 4800 / 1491 / 1916 

Výška plnění 1324 mm 

Max. zrnitost kameniva 16 mm 

Podvozek Bržděný, schválený pro silniční provoz 

 

 

Standartní příslušenství 
 

• Výfuková klapka 

• Seznam náhradních dílů a Návod k obsluze 

• Centrální mazání ruční pumpou + blokovým rozdělovačem 

• Elektronicky nastavitelná rychlost čerpání 

• Vibrátor a vibrační síto s velikostí ok – 15 mm 

• Gumový límec, počítadlo zdvihů, jeřábové oko, vibrátor, ochranná mříž 

• Box na nářadí + nářadí 

• Přilba 
 


