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POMPA CU SNEC PENTRU APLICAT BETON SUB PRESIUNE 

(TORCRETARE) 

  

PRO H CLB 

Este o pompa tractabila, ideala pentru pomparea de volume mari de 

materiale malaxate precum sapele autonivelante pe baza de anhidride sau 
ciment, ciment celular, mortare pe baza de ciment sau microbetoane, 

betoane  si mai ales betoane pentru torcretare. Fara malaxor, aceasta 

este alimentata de catre o autobetoniera sau alt echipament de transport 
si malaxare. 

Folosita in varianta pompa pentru torcretat este necesar aport de aer 
comprimat furnizat de catre un compresor auxiliar cu debit 3000-

5000l/min. 
 

 
 

 
 



 
 

 
CARACTERISTICI TEHNICO-FUNCTIONALE DISTINCTIVE 

 
 

1. Combina performanta ridicata cu costuri de operare reduse. 
2. Circuitul hidraulic Hydrotronic inovator, care include o pompă cu 

debit variabil, foloseste doar cantitatea de ulei necesară pentru 
operatiunile în curs de desfășurare, economisind astfel energie și 

reducând costurile de operare. 
3. Debit de material de pana la 9m³/ora 

4. Poate genera o presiune de pompare de 20 bar 

5. Circuitul hidraulic Hydrotronic permite economii de combustibil de 
până la un litru pe oră. 

6. Usor de curatat, permite acces facil pentru operatiunile de 
mentenanta. 

7. Proiectata pentru o functionare simpla si sigura. 
8. Conservă o valoare comercială de lungă durată, cu un preț 

competitiv, care poate fi cu ușurință amortizat. 
9. Construita in conformitate cu toate standardele de siguranță 

naționale și internaționale. 
 

Versiuni:  
Disponibila in doua versiuni, pentru pompare si pentru aplicare de beton 

torcretat. 

DATE TEHNICE  

DATE TEHNICE Vesiunea pompare Versiunea aplicare beton torcretat 

Motor diesel Lombardini Focs 1404  22 kW 

Tipul pompei cu snec L8.2 

Granulometrie maxima 16÷18 mm 10÷12 mm 

Debit teoretic variabil 0÷150 l/m’ 

Presiune maxima 20 bar 

Capacitatea cuvei 200 l 

Dimensiuni  (L x W x 

H) 
318 (363^) x 141 x 117 cm 

Greutate  < 750 kg 

 
Dotarea standard: 

 
- Sasiu autoportant si carcasa pentru panoul de comanda; 

- Bena cu un volum de 200 l, cusistem de amestecare incorporat ; 
- Pompa hidraulica cu debit variabil si inversor de sens; 
- Motor diesel; 

- Panou de comanda digital realizat conform normelor CE; 
- Insonorizare in conformitate cu normele CE ; 

- Dispozitiv de siguranta contra suprapresiunii; 
- 30m de furtun de cauciuc, cuplaje Victaulic (10 + 10 + 10) Ø 75 

(versunea pompare); 



- Con de reductie de la 3” la 2”, 30m de furtun de cauciuc (20 + 10) Ø 50 
cu cuplaje cam-lock, pistol de torcretat (versiunea torcretare) 

- Suspensii elastice, bara de remorcare si cuplaj bila, lampi de 

semnalizare ; 
- Pompa cu snec model L8.2  

- Rezervor pentru ulei hidrulic, capacitate 18 l  
- Rezervor pentru combustibil, capacitate 20 l 
- Telecomanda cu cablu 

- Sistem de racire hidraulic cu ulei; 
- Cutie de scule si accesorii   
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