
SCHWING-Stetter
SOLUÇÕES COMPLETAS PARA O CONCRETO.
Em todas 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. 

SCHWING-Stetter reserva-se o direito de incluir melhorias e modificações técnicas sem prévio aviso.
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Auto Bomba para Concreto
com Mastro de Distribuição

S 43 SX

MASTRO DE DISTRIBUIÇÃO

Alcance Máx. Vertical

Alcance Máx. Horizontal

Altura Mínima para Abertura do Mastro

Número de Articulações

Ângulo de Articulação

1º Ângulo de Articulação

2º Ângulo de Articulação

3º Ângulo de Articulação

4º Ângulo de Articulação

Raio de Giro

Diâmetro da Tubulação de Concreto

Comprimento do Mangote Final

Sistema de Estabilização Hidráulica Dianteira

Sistema de Estabilização Hidráulica Traseira

Peso Aproximado sem Chassi
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DIAGRAMA DE ALCANCE
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KIT DE BOMBEIO

Rendimento Máx. Teórico

Número Máx. de Ciclos

3m /h

p/min

bar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

140

28

75

P2023-110/75 MPS

Pressão Máx. sobre o Concreto

Acionamento Hidráulico l/min 535

 Não se pode alcançar o volume e pressão máxima de bombeio ao mesmo tempo. Estes dados são teóricos sem considerarmos as informações da potência disponível do motor,

 consistência do concreto, etc.
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AUTO BOMBA PARA CONCRETO COM MASTRO PARA DISTRIBUIÇÃO SCHWING S 43 SX

Design exclusivo do mastro com abertura RZ e
sistema de estabilização SUPER X

A combinação de 5 seções do mastro com a abertura em sistema RZ, estabilização SUPER X com pés de apoio 

curvados e design exclusivo do pedestal em super estrutura com peso reduzido fez deste equipamento um 

sucesso nas obras de todo o mundo, tanto em bombeamentos em grandes cidades quanto em grandes 

canteiros de obras.

Com a versatilidade das 5 seções e 918 graus de articulação total, você tem as melhores vantagens dos dois 

sistemas de abertura do mastro em um único equipamento: Sistema de Roll-and-Fold (Desdobramento) e 

sistema “Z”. Colocando 270 graus na abertura da última seção do mastro com sistema “Z”, os operadores irão 

ficar impressionados com a facilidade de mobilidade deste equipamento nas concretagens em áreas com 

espaços reduzidos ao longo de 43 metros de alcance.

SCHWING redefine os padrões em Auto Bombas para Concreto com Mastro da classe 40 metros.

O sistema de comando e controle VECTOR é o único sistema que pode corresponder a versatilidade deste 

equipamento. Os joysticks do controle remoto oferecem controle preciso e proporcional para as mais variadas 

situações de bombeamento. Além disso, o Vector proporciona uma comunicação bidirecional entre a bomba o 

operador. Um display de LED no dispositivo informa ao operador todas as condições operacionais, incluindo: 

pressão hidráulica, RPM, ciclos por minuto, temperatura do óleo hidráulico e reservatório, etc. 

Fábrica da SCHWING-Stetter em 

São Paulo, Brasil. Desde 1976 

produz e fornece equipamentos 

para todo o mundo, com o mesmo 

nível de tecnologia, qualidade e 

confiabilidade do grupo. 

Investimentos constantes na 

produção e atendimento pós-venda 

consolidaram ainda mais suas 

A tubulação de concreto foi projetada de tal modo que segue o posicionamento na zona neutra em todas as seções, 

isso significa que a tubulação não está sujeita a tensão nem a pressão dos movimentos das seções do mastro, mesmo 

quando está cheia de concreto. A SCHWING S43SX possui um sistema de giro de 370º nos dois sentidos. Isso em 

conexão com sensores, traz muita segurança ao operador e à obra, tendo em vista que o equipamento somente 

trabalha dentro do diagrama de trabalho o qual foi projetado.

Além do reservatório de água estar localizado no pé de apoio traseiro do equipamento, outro destaque deste 

equipamento é o acesso à parte superior da estrutura, que proporciona um acesso facilitado para manutenção e a todos 

os componentes e mangueiras hidráulicas. O deck oferece também espaço para mangueiras e acessórios adicionais.

O Sistema Vector também registra dados críticos que acompanham metros cúbicos por hora de forma mais precisa, 

além de programar a manutenção e prolongar a vida útil do equipamento.

3O kit de bombeamento da S43SX oferece 140 m /h, baixa manutenção e uma excelente vida útil dos componentes. O 

sistema hidráulico aberto junto com a Válvula ROCK promove máxima eficiência para o bombeamento de concreto, 

mesmo com misturas mais difíceis. Este sistema hidráulico proporciona um fluxo contínuo de óleo para eficiência de 

combustível, melhor filtragem e refrigeração do sistema.

O operador pode verificar todas as 

pressões de operação de uma só vez. 

Compressor, sistema de água e outros 

opcionais podem ser verificados 

através de um acesso facilitado.

O espaço disponível no deck facilita o 

acesso e a manutenção de todos os 

componentes e mangueiras hidráulicas.

O painel com as funções mais 

importantes do equipamento está 

localizado na parte inferior do pedestal 

protegido contra a umidade e 

respingos. Facilidade na operação.

sua excelente performance no 

bombeamento das mais difíceis

misturas de concreto, com baixo

custo de manutenção.

As Auto Bombas são  montadas com 

válvula para concreto “ROCK” , sistema 

comprovado em todo o mundo pela 

Todos os equipamentos para

concreto SCHWING são projetados e 

fabricados com Circuito Hidráulico 

Aberto, sistema totalmente 

mecânico/hidráulico, eficiente para o 

trabalho nas mais severas condições 

de operação.

O Painel de Controle VECTOR, inclui 

um display multi-funcional que informa 

todas as operações do equipamento. O 

menu na parte inferior do painel 

permite que o operador acesse e

verifique todos os parâmetros técnicos 

de operação, manutenção e serviços.

atividades no país. A empresa ocupa hoje uma posição de destaque no continente e no mundo, oferecendo 

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

Economia de Tempo e Espaço – Além de proporcionar sua abertura em espaços reduzidos, o sistema de estabilização SUPER X é de rápida abertura e 

oferece uma excelente estabilidade e segurança de operação. O kit de bombeamento de 28 ciclos por minuto proporciona menor manutenção e muito mais 

economia.


