Brinkmann EPS isolatiemortelinstallatie
Voor de productie van aardvochtige EPS mortel

Referentie
Merk en configuratie
Brinkmann Transmix &
Lüken eigen constructie
Machine specificaties
Merk oplegger & as
Compressorunit
Motor
Generator
EPS compartiment
Bindmiddelcompartiment
Watertank en waterpomp
Mixer ketel
Productiesysteem

2002-BRINKMANN-EPS
Bouwjaar oplegger
2002

Bouwjaar machine
2007

Stehmann Fahrzeugbau, BPW
Compair C 62 G, 43,3 Kw
Deutz F 4 M 1011 F
19 KVa
40 m3 EPS compartiment
Ca 8,5 ton cement laadgewicht
1.000 liter, geïsoleerd watersysteem
650 liter
Horizontaal productiesysteem inclusief
dosering met vijzels en transportband

Prijs
Configuratie
1-Asser

€22.500,Bedrijfsuren
+/- 2.500

Kleur
Rood met bedrijfsreclame.

Extra uitrusting en specificaties
Radiografische afstandsbediening
Werktuigbak op de linker en rechterzijde
Compressorunit kan afgenomen worden met een heftruck
230 Volt
Edscha afdekzeil op de oplegger
De mixerketel is geplaats op schuifrails, waardoor deze
eenvoudig schoon te maken en te onderhouden is.
Pneumatisch vulsysteem voor het laden van EPS granulaat.
InfoDat besturingssysteem
40 Meter gebruikte mortelslang en expansiebol

Algemene informatie
De installatie is in 2007 gebouwd op een bestaande oplegger van de firma Stehmann Fahrzeugbau. De installatie is opgebouwd uit
onderdelen van de Duitse producent van mortelmachines Brinkmann Maschinenfabrik GmbH & CO.KG. Het is gedeeltelijk opgebouwd en
doorontwikkeld in eigen beheer van een Duits vloerenbedrijf. De machine is regelmatig onderhouden. Recentelijk is de installatie voorzien
van nieuwe oliefilter plus olie, een nieuwe generator en de v-snaar is vervangen. De machine wordt geleverd in werkende staat.
Locatie

Duitsland

Contact persoon

Bart Nijhoff

E-Mail

bnijhoff@bremat.com

Telefoonnummer

+31 65 37 38 987

Verkoop- en leveringsvoorwaarden
Prijzen:
Netto, exclusief BTW
Levertijd:
In nader overleg met u
Levering:
Af werk bij de huidige eigenaar van de machine in Nedersaksen, Duitsland.
Levering geschiedt met Duitse registratie documenten die via RDW om te zetten zijn naar een Nederlands
Kenteken. Kosten voor een Nederlandse registratie zijn voor rekening van de koper.
Betaling:
15% van totaal bedrag bij schriftelijke opdracht en 85% van totaal bedrag uiterlijk 3 werkdagen voor aflevering
Geldigheidsduur offerte:
Leverbaar mits onverkocht
Kleuren:
Rood, inclusief bedrijfsreclame
Leveringsvoorwaarden:
Bijgaande Metaalunievoorwaarden zijn van toepassing
Toepasselijk recht:
Nederlands recht te ’s-Hertogenbosch
Notities
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