Uw voordelen
■

■

■

■

■

Meer vermogen en opbrengst
 ieuwste motortechniek – schoon en
N
efficiënt. Voldoet aan alle eisen van de
actueel geldende emissienorm “Stage V”
 ieuwe ergonomische centrale bedieN
ningseenheid met intuïtieve keypad aan
de rechter kant van de machine
Geoptimaliseerd brandstofverbruik
met Ergonic® Output Control (EOC)
 rotere trechter (360 l) met rubber
G
kraag en beschermrooster

■

Omvangrijke standaard uitvoering

■

Extreem robuuste plunjerpompunit

■

Stempelpoten voor standzekerheid

■

■

P 730 – De krachtigste compacte pomp voor
hoge opbrengsten in een nieuwe design

V erbeterde toegankelijkheid tot onderhoudspunten en geringere servicekosten
bij gebruik van onderhoudsvrije componenten
Made in Germany
De nieuwe zuigerpomp P 730 is uitmuntend geschikt voor het pompen van fijnbeton tot
maximaal 32 mm korrelgrootte en voor spuitbetontoepassingen.

Spuitbeton

■

Fijnbeton

Hij is onze sterkste machine van dit type met nog meer vermogen en opbrengst, en tegelijkertijd met een laag gewicht en een doordacht en gebruiksvriendelijk design.

■

Spuitbeton

F ijnbeton tot 32 mm
korrelgrootte

Bovendien is hij servicevriendelijker en onderhoudsarmer dan ooit. Uw competente
Putzmeister-dealer informeert u graag over verdere voordelen en beantwoordt al uw
vragen over uw individuele eisen.

Technische data

Hoog vermogen 3-cilinder Deutz motor
met 55,4 kW dankzij laadluchtkoeling, die
voldoet aan alle eisen van de actueel
geldende emissienorm „Stage V“ in de EU
alsmede in Zwitserland.

P 730 TD / SD

Uitrusting

Pomptrechter

300 l / 360 l (met rubber opzetkraag)

Opbrengst

3 – 30 m³/h

Pompdruk max.

55 bar

Pompafstand**

tor 300 m horizontaal, tot 100 m verticaal, bij spuitbeton/
fijnbeton tot 100 m horizontaal en tot 80 m verticaal

Aandrijving

3-cilinder Deutz-dieselmotor met uitlaatgasturbo,
55,4 kW (emissieklasse stage V)

Plunjerpomp

2-cilinder hydraulisch

Zuigerslag

700 mm

Pompcilinder (Ø)

180 mm

Aandrijfcilinder (Ø)

80/45 mm

Drukleidingkoppeling

5,5”

Aantal slagen max.

29 slagen/min.

Gewicht

2450 kg (TD) / 2180 kg (SD)

Lengte × breedte × hoogte

4810 mm x 1592 mm x 1983 mm (TD)
3137 mm x 1408 mm x 1734 mm (SD)

Vulhoogte

1340 mm (TD) / 1093 mm (SD)

Maximale korrelgrootte

32 mm

Machinetype

betonpomp op aanhanger (TD), stationaire pomp (SD)

Rijwerk

rijwerk voor de weg (TD), skid frame (SD)

* De opbrengst is theoretisch en afhankelijk van het pomptype.
** Opgaven zijn ervaringsgegevens en materiaalafhankelijk.
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Centraal bedieningsveld met intuïtieve
keypad met het „Volg het blauwe licht“principe – eenvoudig en veilig te bedienen, prima beschermd door robuuste
plexiglas deur.

  Optie ■   Standaard

2,5 t Rijwerk
Bedieningshandleiding en onderdelenlijst
Beschermrooster
Centrale vetsmering (met handpomp+verdelerblok)
Ergonic ® Output Control (EOC)
Gereedschapskist met gereedschap
Hijsoog
Opbrengstverstelling (elektrisch)
Reinigingsaccessoires
Rubber kraag
Slagenteller
Triller
Uitlaatklep
Veiligheidshelm
Vrachtwagenkoppeling
Centrale vetsmering (elektrisch, automatisch)
Hogedrukreiniger
Kabelafstandsbediening
Klantbelettering
Personenauto-koppeling
Radiografische afstandsbediening met
opbrengstverstelling
Speciaal lakwerk kap in RAL-kleur
Splash guard - trechterafdekking en spatbescherming
Spoelwaterpomp
Toevoegmiddeldosering
Trechter-leeg-melding
USB-laadpoort met smartphone-houder in
bedieningsveld
Verlichtingsbalk 24 V
Werkverlichting
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Grote, omklapbare trechter met rubber
kraag (360 l), beschermrooster en splash
guard (optie) – perfecte bescherming
tegen betonspatten.

