
M 100
Viimeinkin valovirtapumppu,
jota olet odottanut.



 
 

M100 SC
se pumppu, jota jokainen
rappari on odottanut!
M100-SC sekoittaa ja pumppaa ennen kaikkea 
tasoitteet ja ohutkerrostuotteet ennennäkemät-
tömän tehokkaasti. Tämän radikaalisti uuden 
koneen teknologia tarkoittaa, että ei ole enää 
tarpeen sekoittaa näitä materiaaleja käsin ja tämä 
mahdollistaa, että korkealaatuinen viimeistely 
voidaan saavuttaa mahdollisimman nopeasti. 
Mitään 0,5-2 neliömetriä minuutissa, ei ole 
mahdollista sekoittaa, pumpata ja ruiskuttaa 
nopeammin ja helpommin.

 

Koneessa on 5 helposti valitavaa nopeusasetusta, 
jotka mahdollistavat täydellisen sekoituksen ja 
pumppauksen. Sekoitin on yhdistelmä polyuretaa-
nia (PU) sekoituskammio ja teräksinen sekoitin 
tuottaa erittäin tehokkaasti yhdessä jälkisekoitti-
men kanssa täydellisen materiaaliseoksen,          
joka pumpataan saksalaisella tehokuudella                   
nopeasti ja vaivattomasti. Koneen puhdistus        
on helppoa ja nopeaa. Easy-clean järjestelmä,       
josta on tullut synonyyni m-tec:lle.

Järkevä hallintalaitteiden sijoittelu tekee käytöstä 
helppoa. M100-SC on helppo ottaa käyttöön, sen 
voi nopeasti ja helposti jakaa osiin niin, että se 
sopii vaikka pieneen peheautoon.

Koneen purku ja kasaus, pikalukituskiilojen avulla 
tämä prosessi on nopeaa ja vaivatonta, ilman 
mitään ruuvausta. Tämä on useimmissa koneissa 
hidas ja aikaa vievä toimenpide.
Pikalukitus mahdolistaa nopean ja tehokkaan 
työskentelyn myös pienissä lyhyt kestoisissa 
kohteissa.



 

 

 

> M 100 SC: lisäetuja

  EasyClean
       PU osien käyttö tekee puhdis-
tuksesta helppoa ja tarkoittaa 
vähemmän paakkuuntumista 
kuin vastaavissa komponenteissa, 
jotka on valmistettu metallista.
Tuloksena: nopea, vähäjätteinen 
puhdistus.

         EasyMix
       Uusi sekoitus käytäntö 
mahdollistaa erittäin hyvän
sekoitustuloksen, erityisesti 
tasoitteilla ja ohutpinnoitus-
laasteilla.

         EasyUse
       Kompakti, helppo purkaa 
osiin ja nopea kasata.
Mahdollistaa nopean ja helpon 
kuljetuksen työkohteeseen 
vaikka perheautolla.



Tekniset tiedot
Vakiotuotto: noin 2.5 – 7.0 l/min (Rotor / Stator 50%)

noin 5.0 - 14.0 l/min (Rotor / Stator 100%)
(riippuvainen vaipasta / ruuvista, tuotteesta)

Pumppausetäisyys: jopa 15 m * 

Pumppauskorkeus: jopa 5 m *

Pumppauspaine: jopa 20 bar*

Sähkömoottori: 1.8 kW

Kompressori:  1.1 kW noin 250 l/min, 4 bar 

Vibra: 0.05 kW

Vesipumppu: 0.33 kW

Sähkökytkentä: 230 V 50 Hz 1 ph

Sulake: 16 A sekoitinpumppu

Syöttökaapeli: 3 x 2.5 mm² 

Pistotulppa: 16A 3P 6h

Vesi liitäntä: 3/4“ vesiletku GEKA liittimellä, veden  
vähimmäispaine 2.5 bar, kun kone on käynnissä

Mitat: noin 1250 x 550 x 1100 mm

Paino: noin 79 kg (ilman kompressoria)

* Riippuvainen tuotteesta, tuotteen notkeudesa, lekujen pituudesta ja koosta, sekä pumppaus-
korkeudesta.
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M100 SC
se pumppu, jota jokainen
rappari on odottanut!

> M100: käyttö

Soveltuvia tuotteita
Kaikki pumpattavat kuivalaastit, kuten:
• Kipsipohjaiset tasoitteet
• kalkkikipsipohjaiset ohutlaastit
• tasoitteet, jotka voidaan pumpata heti
• Märkätuotteet **
• Liima- ja ohutrappauslaastit.

** ota yhteyttä Kivira Oy:n

Toimitus kokoonpano

Eri materiaalit ja menetelmät ympäri 
maailmaa erovat toisistaan, siitä johtuen 
erilaisia   lisäosia on saatavissa parhaaseen 
kokoonpanoon vastaamaan omia 
vaatimuksia.
Näitä voi olla muunmuassa, virtalähde, 
kompressori, laastiletkut ja ilmaletkut, 
sekä niiden koot, sekä sekoitiimen akselin 
tyyppi.

Juvan Teollisuuskatu 21 B, 02920 Espoo   www.kivira.fi  info@kivira.fi  Puh. 09 7742720

Maahantuonti ja myynti:


