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15 l/min

Noua pompa cu snec (șurub) PAZ T5 este 
destinată aplicarii chitului, gletului și a altor 
materiale de umplere cu o granulometrie de 

până la 3mm.

Ÿ Se recomanda utilizarea unui compresor cu debit de min. 330 l/min, presiune 10 bar;

Ÿ Consum redus de materiale.

Ÿ Duza intrare aer compresor;

Ÿ Debit mare de materiale, de 15l/min;

Ÿ PAZ T5 poate fi utilizat fara compresor la rosturi, adezivi, sapa autonivelanta;
Ÿ PAZ T5 poate fi utilizat cu compresor la gleturi (incarcare/finisaj), tencuieli decorative (granulometrie     

max. 2,5 mm);

Caracteristici:
Ÿ Sistemul de pulverizare cu snec (surub) este mult mai ușor și mai rapid decât aplicarea manuală a 

texturii;

Ÿ Greutatea redusa și roțile din dotare, sporesc manevrabilitatea echipamentului;
Ÿ Asamblarea rapidă și întreținere ușoară;
Ÿ Pompa cu șnec durabilă ce poate fi folosită pentru vopsirea proiectelor de pana la 5.000 - 10.000 mp;

Ÿ Motor puternic fără perii DC de 2,2 ;  kW

Ÿ Echipament de înaltă performanță pentru pulverizarea de gleturi si materiale decorative;
Ÿ Rotorul si statorul asigură pomparea și pulverizarea materialului continuu și uniform;

Panou comanda1

2

3

4
Panou comanda:

3 - Contactor sens rotire snec
4 - Afisaj digital trepte viteza (debit)

2 - Potentiometru pentru debit variabil al materialului
1 - Led prezenta tensiune

PAZ T5 

Pompa cu snec PAZ T5

Tip pompa Cu snec (surub)

Alimentare 230V - 50Hz

Tip motor DC fara perii

Putere motor 2,2 kW

Presiune max. 20 bar

Presiune max. furtun 117 bar

Debit max. 15 l/min.

Granulometrie max. 3 mm

Inaltime max. pompare 15 m

Capacitate recipient material 40 l

Greutate neta 42 kg

Greutate bruta (cu ambalaj) 70,5 kg

Distribuitor local



PAZ T5 

Produs si certificat 
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Materiale aplicabile: Gleturi de finisaj si incarcare, zugraveli decorative, chit, materiale ignifuge, 
materiale minerale de umplere, materiale pentru izolatii fonice si termoizolante, materiale bituminoase, 

Panou comanda

Roti robuste 
pentru 

manevrabilitate 
facila

Motor fara perii

Recipient material, 
capacitate 40 l

Cadru robust

Snec

Echipare standard:
Ÿ 1 x Rotor
Ÿ 1 x Stator

Ÿ 3 x Duze metalice 6, 8
Ÿ 1 x Lance

Ÿ 1 x Furtun material diam.19 mm, cuplaje 
rapide, 117 bar

Ÿ 1 x Furtun aer, cuplaje rapide, 13 mm

Ÿ 6 x Bureti curatare furtun 

Ÿ 1 x Set doua chei 
Ÿ 1 x Perie curatare

intrare aer
Duza 

Pompa pentru gleturi si decorativa

recipient material
Capac metalic

Distribuitor local


