
Wormpomp     STROBOT       407 FUD 
Debiet: van 2 tot 29 l/min 

407 FUD met 70 liter vulbak

De STROBOT 407 FUD is de verbeterde versie van de gekende 406 S. De pomp kan driefasig of monofasig 
aangesloten worden op een voeding van 16 Ampère ! De gelijkstroommotor is vervangen door een 
wisselstroommotor met een sturing, ingebouwd in een volledig nieuwe behuizing met geforceerde ventilatie.

De maximale druk op de mortelslang is 
traploos instelbaar met een potentiometer. 
Dit betekent dat de pomp stopt wanneer de 
ingestelde druk is bereikt. Zo voorkomt u veel 
tijdverlies om leidingen en pomp te 
ontstoppen. Voor het reinigen kan men de 
pomp zelfs omgekeerd laten draaien om het 
mengsel terug te trekken. 

Starten of stoppen met pompen gaat via een afstandsbediening die aan het spuitpistool zit. Deze Strobot 407 
FUD stelt u in staat producten te verpompen tot een korrelgrootte van 4 mm. Dankzij het gepatenteerd Strobl 
spuitpistool staan wij garant voor een beter spuitpatroon dan bij de conventionele pistolen waar de perslucht door een 
centrale luchtbuis wordt gevoerd. 

Bij deze revolutionaire spuitkop komt het 
materiaal via een centrale grote boring en 
wordt de perslucht rondom toegevoerd via 
kleinere boringen. Het resultaat? De specie 
wordt compleet verneveld en u krijgt een 
perfect spuitpatroon !

Voordelen :

- minder verstoppingen,
- eenvoudig en snel te reinigen,
- minder afwerking aan de gespoten lagen, 
- gelijkmatige opbouw en precieze dosering.
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Technische gegevens Strobot 407 FUD 70 Strobot 407 FUD 30 

Type wormpomp 
Werkdruk Tot 30 bar 
Drukaansluiting mortelkoppeling M35 
Debiet 2 tot 29 l/min (traploos) 
pompafstand (h) tot 30 m (afh. vh materiaal)
pompafstand (l) tot 48 m (afh. vh materiaal)
Max. korrelgrootte 4 mm (afh. van het materiaal) 
Pomp
(Rotor / Stator) FH 40 / EW 40 

Motor 
230 V / 50-60 Hz 

3,0 kW bij 3.000 TPM

Trechter 70 l 30 l 
Gewicht Ca. 85 kg 
Lengte 130 cm 
Breedte 58 cm 
Vulhoogte 77 cm 53 cm 

Met deze machine kan u een uitgebreid gamma producten 
verspuiten:

- Sierpleisters
- Reparatiemortels
- Vezelversterkte reparatiemortels 
- Egalines
- Akoestische pleisters
- Kalei
- ...

Nieuw product of vragen over de 
verspuitbaarheid? 

Contacteer ons vrijblijvend met 
al uw vragen ! 

Industrielaan 23 
9320 Erembodegem (Aalst)
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