
PCS-M Pompa multifunctionala care acopera o gama larga de X10 - 
aplicatii

Ÿ tencuieli si gleturi preamestecate 
Ÿ adezivi
Ÿ tencuieli decorative si zugraveli exterioare cu granulometrie corespunzatoare
Ÿ aplicare de impermeabilizanti – hidroizolanti
Ÿ sape autonivelante sau colorante
Ÿ chituire de rosturi 

BISONTE garantează:
Ÿ Calitatea produselor;
Ÿ Inovații tehnologice;
Ÿ Siguranță maximă în exploatare;
Ÿ Termene de livrare scurte;
Ÿ Service la nivel național și internațional. 

BISONTE folosește componente de înalta calitate 
de origine controlată și garantează trasabilitate 
completă pentru fiecare echipament produs. 
Toate procesele industriale sunt certificate în 
conformitate cu ISO 9001: 2008 și toate echipa-
mentele furnizate sunt conforme reglemantarilor
CE în vigoare.

Prin achiziția echipamentelor BISONTE va invităm să 
deveniți partenerul nostru și vă indrumăm doar către dealeri 
autorizați unde aveți certitudinea alegerii echipamentului 
corect, prin: 
Consiliere de specialitate asigurată competent;
Instruire temeinică în ceea ce privește utilizarea utilajelor;
Piese de schimb originale.

Totul cat mai aproape de dvs.!
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Pompa multifunctionala pentru 
tencuieli si gleturi preamestecate

PCS-MX10 

Echipament 
fabricat in Italia

Pompă gleturi și zugrăveli PCS-MX10

Tip pompă Cu șnec (șurub)

Alimentare 230V - 50Hz

Putere motor 2,2 kW

Presiune pulverizare 0-20 bar

Compresor Optional

Capacitate rezervor material 30 L

Debit material 8-26 l/min.*

Granulometrie max. 3 mm

Distanta max. pompare 40 m*

Inaltime incarcare 73 cm

Grad de protectie  IP44

Greutate netă 55 kg

Dimensiuni (l x L x h) 900 x 450 x 620 mm

(*) Distanta de pompare si debitul de material au un caracter orientativ si 
neangajant, aceste doua specificatii tehnice fiind influentate de factori precum: 
vascozitatea si granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator si uzura 
acestuia, temperatura mediului ambiant.

Echipare standard:
1 x Spray degripant
1 x 15 m furtun material Ø 25
1 x 16 m furtun aer Ø 13 GEKA
1 x Lance pentru materiale preamestecate
1 x Kit de întreținere 

Caracteristici:
Mașină compactă și versatilă. 
Ideala pentru mortare, adezivi, rosturi și finisaje.

Utilaj recomandat unei echipe de operatori ce 
executa diverse lucrari, oferindu-le acestora totala 
mobilitate si eficienta cu un singur utilaj.

Utilizati impreuna cu mixerul continuu orizontal 
Bisonte MIX PRO 70 pentru eficienta si calitate 
maxima.

Manometru

Roti robuste pentru 
facilitarea transportului

Picior cu tambur 
pentru stabilitate

Manere de ridicare

Panou de comanda
• Buton ON/OFF
• Selector cu 3 pozitii
1. DX: inversează direcția de rotație a 
mixerului
2. 0: Revenirea selectorului
3. SX: Sensul de rotație pentru faza de 
pompare
• Potentionetru
• Led voltaj

Rezervor material 70L

Stator
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