
NIEUW! De nieuwe transportpomp PS 12
Snel. Rendabel. Veelzijdig. 

Eigenschappen 

  Groot transportdebiet van maximaal 12 liter om veel tijd te besparen en 20 m lange 
 slang voor een grote actieradius  

  Duurzaam en slijtvast dankzij de lage werkdruk

  Eenvoudige bediening met slechts enkele overzichtelijk aangebrachte besturingselementen

Pleister en plamuur met een maximale korrelgrootte van 3 mm



Stempel van de handelaar

Malerwerkzeuge  
& Profigeräte GmbH 

Pijkestraat 122, bus 001 
B - 9041 Oostakker

Tel.: +32 (0)9 . 238 21 81
Fax: +32 (0)9 . 229 31 99

info@storch.be 
www.storch.be

Artikelbenaming Art.-Nr.

Transportpomp PS 12 
In de levering inbegrepen:
- mortel-luchtslangpakket 10 m diameter 25
- lans voor fijne pleister met spuittip van 13 mm
- kabel voor afstandsbediening 14 m met  
  afstandsbedieningsschakelaar
- gereedschapsset met sponsrubberbol

64 06 00

Technische gegevens 

Transportdebiet 0-12 l/min

Transportbreedte/-hoogte max. 20 m / 15 m (dik)

Korrelgrootte max. 3 mm

Trechtervolume 60 l

Vermogen 1,5 kW

Beveiliging 16 A

Netspanning 230 V, 50/60 Hz

Afmetingen (mm) l 1300, b 580, h 690

Gewicht ca. 65 kg

Geluidssterkte bij gebruik 80 db

Toebehoren Art.-Nr.

Ketelcompressor KeKo 200 64 45 00

Zakmangel PS 12 64 06 50

Zweepslang diameter 19, incl. luchtslang 64 06 30

Plafondspuitlans 65 cm max. korrelgrootte van 3 mm 64 06 70

Spuittip voor lans voor fijne pleister van 6 mm 64 06 06

Spuittip voor lans voor fijne pleister van 8 mm 64 06 08

Spuittip voor lans voor fijne pleister van 10 mm 64 06 10

Spuittip voor lans voor fijne pleister van 13 mm 64 06 13

Materiaalslang, diameter 25, 10 m, incl. luchtslang 64 06 20

Afstandsbedieningsverlengkabel 14 m 64 06 45

Rotor PS 12 64 06 60

Stator PS 12 64 06 61

Statorolie 64 26 95

Sponsrubberbol, diameter 25 64 05 26

Sponsrubberbol, diameter 19 64 05 31

Klittenbandbinder 64 24 30

Slanghouder voor steigers 64 24 25

Ketelcompressor KeKo 200 
voor optimale verstuiving (niet 
in de levering inbegrepen)

Zakmangel voor een eenvoudige 
inzet van de PS 12 met spatel-
massa uit plasticzakken (niet 
in de levering inbegrepen)

De flexibele zweepslang voor 
plamuur en fijne pleister (niet 
in de levering inbegrepen)

Bijkomende voordelen  
 dankzij de afstandsbediening op de    
 spuitlans door een enkele persoon te   
 bedienen
 de combinatieslang voor lucht en materiaal  
 zorgt voor een eenvoudige bediening
 de afneembare trechter is eenvoudig   
 te reinigen 
 Comfortabel transport dankzij compacte  
 afmetingen 
 De lage werkdruk van slechts 16 bar  
 verhoogt de duurzaamheid van alle  
 relevante componenten voor de druk

Lichte, praktische spuitlans voor 
fijne pleister met geïntegreerde 
luchtkraan

Verwerkbaar materiaal  
 akoestische verhardingen, fijn
 akoestische spuitpleister, 
 meerdere lagen
 betoncontact
 vloeregalisatiemassa
 brandbeschermingsmortel
 vloeibare rauhfaser
 kalkpleister en kalkcementpleister
 mineraaldekpleister en organische  
 dekpleister

 mineraalspatelmassa en organische  
 spatelmassa
 mineraallijm en organische lijm voor  
 isolatieplaten
 mineraalversterkingsmortel voor  
 isolatieplaten
 cellenbetoncoatings
 pleistergrondlaag
 renovatiepleistersystemen


