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SCHWING Stetter
SOLUÇÕES COMPLETAS PARA O CONCRETO.
Em todos as pequenas, médias ou grandes obras de concreto que buscam eficiência, tecnologia e qualidade em qualquer parte do mundo,

pode se encontrar equipamentos SCHWING Stetter.

Com matriz na Alemanha e fábricas na Áustria, Estados Unidos, Brasil, Rússia, China, Índia e mais de 100 locais de vendas e prestação de

serviços, o grupo SCHWING Stetter sempre está próximo de seu cliente. 

Nossa linha de produtos e equipamentos oferecem a solução ideal para cada tipo de aplicação,  é o que faz do grupo SCHWING Stetter  o

fornecedor mais completo em equipamentos para Fabricação, Transporte, Bombeamento, Distribuição e Reciclagem do Concreto. 
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SCHWING Stetter reserva-se o direito de incluir melhorias e modificações técnicas sem prévio aviso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* As máximas distâncias de bombeamento acima mencionadas são orientativas,  já que as mesmas foram alcançadas em

determinadas obras. As máximas distâncias horizontais e verticais estão diretamente relacionadas com a tubulação de transporte,

a mistura do concreto, ao tamanho máximo dos agregados, slump mínimo e condições de bombeamento. O volume máximo e as

distâncias máximas horizontais e verticais não podem ser obtidas simultaneamente.

** As características técnicas da bomba correspondem as unidades Standard. As informações técnicas contidas neste folheto estão

sujeitas a melhorias e modificações técnicas sem prévio aviso.
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CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO DA
BOMBA HIDRÁULICA COM PISTÃO AXIAL

ROTAÇÃO MÁXIMA 2700 RPM
VÁLVULA DE ALÍVIO HIDRÁULICA

GRADUADA A UMA PRESSÃO MÁXIMA
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PRODUÇÃO IDEAL, MOVIMENTOS SUAVES E DIMENSÕES COMPACTAS.
3- Volume de até 23 m /h

- Pressão no Concreto de até 43 bar
- Tamanho máximo de agregados de 25 mm

Bomba para concreto com circuito hidráulico aberto  com
rendimento máximo teórico de até 54 metros cúbicos por hora.
As válvulas para concreto, Sistema Tubo de Transferência e

TMLong ROCK se destacam pela sua versatilidade, contribuindo
para um funcionamento confiável com o mínimo de manutenção e
baixo custo operacional.

Versátil Painel de Controle que 

contém todos os comandos 

para operação do equipamento: 

liga/desliga do motor, bombeio, 

retorno e agitador. O horímetro 

está localizado ao lado do botão 

de Stop (parada de emergência), 

do painel de fusíveis e também 

do interruptor de equipamento

ligado. 

O Controle Remoto (com cabo ou 

rádio controle opcional)

possibilita a operação do 

equipamento no local de

aplicação do concreto.

Este controle inclui as funções,

liga / desliga, bem como bombeio 

e retorno. 

Fábrica da SCHWING Stetter em São Paulo, Brasil, responsável técnico e comercial pelo mercado sul americano,

produz e fornece seus equipamentos para todo o mundo, com o mesmo nível de tecnologia, qualidade e

confiabilidade do grupo, além de ser um importante cliente e fornecedor para sua matriz na Alemanha e

unidades coligadas do grupo. Todos os anos são aplicados investimentos constantes na produção e

atendimento pós-venda, que consolidaram ainda mais suas atividades no país, atendendo seus clientes com

satisfação e sucesso. A empresa ocupa hoje uma posição de destaque no continente e no mundo, oferecendo

equipamentos de alta tecnologia e eficiência, apoio técnico para obras especiais em soluções completas.

A experiência ao longo de anos nos proporcionou a confiança em desenvolver equipamentos adequados 

para cada tipo de clientes e suas necessidades, formando assim grandes parcerias de sucesso.

Com fábricas estrategicamente localizadas em todo o mundo que dispõe de técnicos altamente qualificados

e um grande estoque de peças para reposição, fornecendo sempre a experiência SCHWING Stetter.

Lembrando que sua empresa e seus  colaboradores serão sempre bem-vindos as nossas instalações para

aprender serem treinados a obter o máximo de produtividade de seu equipamento.

Inúmeros parceiros elegeram a experiência da

SCHWING Stetter como sua aliada no

desenvolvimento de seu trabalho, pois com  a

tradição de um grupo familiar com mais de 70 anos

de experiência mundial, entendemos a importância

do seu negócio em contar com equipamentos de

alta qualidade e confiabilidade para a plena

satisfação de seus clientes.

Todas as bombas rebocáveis SCHWING, podem ser fornecidas, opcionalmente, montadas com acionamento

elétrico e sistema para dosagem de aditivos líquidos, composto de bomba elétrica peristáltica e kit para

projeção de concreto pelo sistema via úmida.

A linha SP 305 é a evolução das bombas mecânicas (válvula de esfera) para as

bombas com acionamento hidráulico. Com pressões máximas sobre o concreto de até

76 bar, através de seu circuito hidráulico aberto, a linha de Bombas Rebocáveis SP

pode alcançar bombeamentos em pequenas, médias e grandes distâncias horizontais

e verticais, proporcionando ao cliente um rápido retorno de seu investimento.

Capacidades de bombeamento de misturas com agregados de até 38 mm de tamanho,

esta linha de bombas são versáteis e compactas para vários trabalhos de

bombeamento no mesmo dia.

A facilidade operacional e seu baixo custo de manutenção faz com que a linha SP

seja equipamentos com excelente relação custo/benefício e que atende muito bem

ao cliente nas diversas situações de trabalho.

Estas bombas para concreto foram desenvolvidas para atender as mais diversas

aplicações, relacionadas ao bombeamento de concreto, projeção via úmida,

injeção de concreto, pequenas fundações, através do sistema de hélice contínua,

concreto celular, injeção de refratário e outras diversas aplicações.

A nova linha de bombas

estacionárias SCHWING são

fornecidas com motores diesel

CATERPILLAR. Motores de alta

tecnologia e eficiência que

garantem a performance de 

trabalho e qualidade das

bombas SCHWING.

O Sistema de Válvulas para

Concreto SCHWING proporciona

versatilidade para o bombeio

com amplas variedades de

mistura. O sistema de agitador

auxilia no transporte do concreto

para suas camisas de bombeio,

melhorando sua eficiência de

trabalho.


