ĐẦU PHUN BÊ TÔNG Aliva®-101 GÁ TRÊN MÁY XÚC ĐÀO
 Nhanh và dễ dàng tháo lắp
Đầu phun bê tông Aliva-101thế hệ mới có thể được lắp lên các máy xúc đào một cách dễ dàng
qua bộ gá tháo lắp nhanh.

 Có thế thi công phun bắn bê tông khô và ướt
Khi lắp cùng súng phun bê tông Aliva® Converto, đầu phun Aliva 101 tháo lắp nhanh có thể
được dùng để phun bắn bê tông khô hoặc ướt. Với phiên bản đầu phun mới khỏe hơn, bạn đã
có thể phun bê tông với công suất cao dùng ống phun có đường kính 80mm.

 Tương thích với bơm bê tông và máy phun vảy rotor
Đầu phun Aliva-101, khi được dùng với máy bơm bê tông hoặc máy phun vảy kiểu rotor, trở
thành một hệ thống phun bắn bê tông hoàn chỉnh.

ĐẦU PHUN BÊ TÔNG Aliva®-101
NHANH CHÓNG, DỄ DÀNG VÀ LINH HOẠT
Đầu phun Aliva-101 là phát minh mới nhất của hãng Aliva! Đầu phun này có thể hoạt động không cần nguồn điện cấp từ bên
ngoài nhờ có một mô tơ Dynamo. Thiết bị này có thể được sử dụng rất linh hoạt và đa năng nhờ tính đơn giản và khả năng lắp
đặt nhanh, dễ dàng trên tất cả các loại máy xúc khác nhau. Với đầu phun Aliva 101 này, bạn có thể biến các thiết bị sẵn có của
mình thành một hệ thống phun bê tông dùng cho việc thi công đường hầm, gia cố vách taluy...

ƯU ĐIỂM VÀ LỢI ÍCH:
- Thích hợp cho mọi loại máy xúc đào
- Điều khiển từ xa bằng sóng radio
- Có thể lắp được lên tất cả các loại máy xúc đào nhờ bộ gá tháo lắp
nhanh
- Hoạt động nhờ hệ thống thủy lực của máy xúc
- Có thể dùng để phun bắn bê tông ướt và khô
- Kết hợp với máy bơm bê tông và máy phun vảy kiểu rotor của Aliva
để trở thành 1 hệ thống phun bắn bê tông độc lập hoàn chỉnh

CÁC PHIÊN BẢN THIẾT BỊ:
- Được lắp máy phát Dynamo thay điện cấp từ ngoài
-Dùng điện từ ắc quy 12 VDC (5A) hoặc 24 VDC (5A),
Hai loại phiên bản trên có thể được cung cấp với ống phun:
- Đường kính 65mm / 210bar (Loại tiêu chuẩn)
- Đường kính 80mm / 210bar (Loại lớn)
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