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Pompa sapa

Mover 270d EVO

Utilaje 
fabricate 
in Italia

Echipament tractabil, 
permite deplasarea 
cu până la 140 km/h

Carcasă super insonorizată
Motor diesel Yanmar
Lubrefiere automată

Benă încărcare material cu 
pantă mărită (până 65°)

Cilindru pentru 
ridicarea / coborârea 
facilă a benei

Sistem de amestec 
cu funcție de 

inversare a rotației

„cămăși” de protecție a cuvei 
fabricate din oțel

Ieșire auxiliară 
aer comprimat

Pompa sapa Imer Mover 270d EVO

Motor diesel Yanmar

Putere motor 47 cp

Capacitate compresor 4340 l/min.

Presiune max. compresor 7 bar

Granulometrie max. 12 - 16 mm

Debit material 220 l/ciclu

Capacitate cuva 270 l

Inaltime de incarcare 660 mm

Lopata incarcare Da

Kit remorcare Da

Nivel zgomot < 99 dB (A)

Greutate 1790 kg

Dimensiuni Lxlxh (mm) 4903x1470x2521

Sistem prindere cârlig cu frânare 
automată atunci când vehiculul 
tractant frânează

Permite reglarea înălțimii cârligului, 
pentru a se putea tracta cu orice tip 

de vehicul

NOU!

Pompa Mover de la Imer se adreseaza profesionistilor
ce executa sapa traditionala (nisip si ciment) direct in santier.

Distribuitor local
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Pompa sapa
Utilaje 

fabricate 
in Italia

Kit lopata de incarcare
Kit tractare auto
Bena pentru incarcare automatizata
Pompa gresare manuala
Caseta accesorii

Trapa presurizata cu garnitura integrata

Furtun pentru materiale de 20 + 10 + 10 m Ø 60 mm, racord cu cama

Echipare standard:
Compresor cu aer integrat
Pompa pentru transport sapa semiuscata
Rezervor etans cu pale amestecare material

Trepied descarcare material
Kit tractare auto
Panou de comanda

Kit tractare
 inclus

Lopata incarcare 
cu troliu

Kit tractare auto
 cu posibilitatea
 inmatricularii

Trepied 
descarcare material

Ciclu automat de pompare a materialului

Ciclu de pompare automat cu indicare starii 
pomparii

Panou de control

Timp malaxare ajustabil
Panou de autodiagnoza

Rezerva combustibil cu SmartStop

Contor orar multifunctional cu indicarea 
parametrilor masinii

Trapa presurizata cu
garnitura integrata pentru 

operare rapida si in siguranta 

Lopata incarcare cu troliu
Echipare optionala:

Kit spalare sub presiune 140 bar
Sistem de lubrifiere cu temporizare automata

Kit spalare 
sub presiune

Distribuitor local


