
Double piston pump.

Advanced screw pump 
with a batching mixer.

All in one machine.

2 pistons pump.

Powerful and robust.

Suitable for low cost site mixed materials.

Pump with low operation and maintenance 
costs. 

Long delivery distance and height.

High output. 

Long service life. 

It can be used for a broad range of materials 
and applications.

Advantages:
All in one machine.
2 pistons pump.
Powerful.
Long delivery distance and height.
High output.
Long service life.
Low running cost pump.
Suitable for site mix with raw materials.
It can be used for a broad range of materials and 
applications.
Manufacturer written warranty.

The PS 3000 is a powerful workstation that 
mixing, stores, pumping and spraying site mixes 
in long distances and heights and in large output.

The KAPPA PS 3000 created after a long-term 
research and development to provide high 
performance with the most challenging materials 
in the most difficult conditions when other 
machines can not work!

The KAPPA PS 3000 is the top choice of the 
professionals for the extremely low operation and 
maintenance costs that offers.

It has proved its high performance, its reliability 
and its efficiency in numerous sites in many 
countries.

The PS 3000 is the record winner plaster pump.

Equipped with an integrated batching mixer.

Compact sized machine.

Efficient and versatile.

Powerful.

Low loading height.

Suitable for a big range of materials.

Productive and suitable for a long delivery 
distance of the material.

VECTOR technology that provides higher torque.

Suitable for raw site mixed and ready-mixed 
materials.

It is equipped with a heavy-duty frequency 
inverter for controlled output.

High quality fabrication.

Manufacturer written warranty.

Compact sized machine.

Efficient and versatile.

Powerful.

Low loading height.

Suitable for a big range of materials.

Productive and suitable for a long delivery 
distance of the material.

VECTOR technology.

Suitable for site mixed and ready mixed 
materials.

It is equipped with a heavy-duty frequency 
inverter for controlled output.

High quality fabrication.

With screw pumps
imported from Germany.

Τα μοναδικά πλεονεκτήματα της PS 180 MONO 
προς τον ανταγωνισμό για να συκρίνετε:

180 VM

PS

Η πρώτη μονοφασική πρέσα 
κατασκευασμένη ειδικά για την Ελλάδα.

Η σειρά μηχανημάτων MONO είναι η πρώτη σειρά 
μονοφασικών μηχανημάτων που είναι μελετημένα 
και κατασκευασμένα ειδικά για την Ελληνική 
αγορά με τις ειδιαιτερότητες της στα υλικά και 
στην τεχνοτροπία σοβατίσματος.

Η PS 180 MONO χάρη στην τεχνολογία της 
KAPPA είναι μία ισχυρή πρέσα παρότι είναι 
μονοφασική 220V.

Διατίθεται με ενσωματωμένο βιαίως αναμείξεως 
αναμεικτήρα ή χωρίς αναμεικτήρα στις εκδόσεις 
PS 180 VM MONO και PS 180 V MONO 
αντίστοιχα.

Η PS 180 MONO είναι κατάλληλη για την άντληση 
και την εφαρμογή μιας πληθώρας υλικών σοβά, 
τσιμεντοκονίας, τσιμεντενέσεων κλπ.

Μοναδικά πλεονεκτήματα της PS 180 MONO 
προς τον ανταγωνισμό για να συκρίνετε είναι τα 
εξής:

Υψηλή απόδοση και απόσταση άντλησης του 
υλικού παρά τη μονοφασική έκδοση.
Το πλάτος της PS 180 MONO είναι μόνο 74 
εκατοστά ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά της 
μέσα στα κτίρια και να περνάει από τις πόρτες 
κάνοντας έτσι δυνατή τη χρήση της σε μεγαλύτερα 
κτίρια.
Πλούσιος εξοπλισμός.
Διατίθεται με τον κλασσικό αναμεικτήρα βιαίως 
αναμείξεως που προτιμάται στην Ελληνική αγορά 
και προσφέρει καλύτερη ανάμειξη.
Ο αναμεικτήρας στην έκδοση με αναμεικτήρα 
συνδέεται στον ηλεκτρικό πίνακα της PS 180 VM 
MONO και δεν απαιτείται ξεχωριστή παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος για τον αναμεικτήρα.
Ο αναμεικτήρας είναι αποσπώμενος για 
ευκολότερη μεταφορά όταν αυτό απαιτείται.
Το ύψος φόρτωσης στην έκδοση χωρίς 
αναμεικτήρα είναι μόλις 63,5 εκατοστά ώστε να 
μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από οποιαδήποτε 
μπετονιέρα.
Η PS 180 MONO παρά τον πλούσιο εξοπλισμό 
της με αναμεικτήρα 120 λίτρων, κάδο 
αποθήκευσης 140 λίτρων, τον ενσωματωμένο 
αεροσυμπιεστή κλπ παραμένει ένα μηχάνημα 
μικρών διαστάσεων για την εύκολη μεταφορά με 
μικρά οχήματα, την εύκολη μεταφορά της μέσα 
στις οικοδομές και την εύκολη αποθήκευσης της.

Η σειρά μηχανημάτων MONO είναι η πρώτη σειρά 
μονοφασικών μηχανημάτων που είναι μελετημένα 
και κατασκευασμένα ειδικά για την Ελληνική 
αγορά με τις ειδιαιτερότητες της στα υλικά και 
στην τεχνοτροπία σοβατίσματος.

Η PS 180 MONO χάρη στην τεχνολογία της 
KAPPA είναι μία ισχυρή πρέσα παρότι είναι 
μονοφασική 220V.

Διατίθεται με ενσωματωμένο βιαίως αναμείξεως 
αναμεικτήρα ή χωρίς αναμεικτήρα στις εκδόσεις 
PS 180 VM MONO και PS 180 V MONO 
αντίστοιχα.

Η PS 180 MONO είναι κατάλληλη για την άντληση 
και την εφαρμογή μιας πληθώρας υλικών σοβά, 
τσιμεντοκονίας, τσιμεντενέσεων κλπ.

Όπως όλα τα μηχανήματα της KAPPA η PS 180 
MONO διακρίνεται για την υψηλή ποιότητα 
κατασκευής της από μηχανήματα CNC και 
εξαρτήματα από γνωστούς εταιρίες όπως 
YASKAWA, Motovario, αντλίες Γερμανίας κλπ

Η σειρά μηχανημάτων MONO είναι η πρώτη σειρά μονοφασικών μηχανημάτων που είναι μελετημένα και 
κατασκευασμένα ειδικά για την Ελληνική αγορά με τις ιδιαιτερότητες της στα υλικά και στην τεχνοτροπία 
σοβατίσματος.

Η PS 180 PM MONO είναι εφοδιασμένη με αναμικτήρα βιαίας αναμίξεως και ενσωματώνει την τεχνολογία 
της KAPPA στα ισχυρά μηχανήματα 220V. 

Η PS 180 PM MONO είναι κατάλληλη για την άντληση και την εφαρμογή μιας πληθώρας υλικών σοβά, 
πυροπροστασίας, τσιμεντοκονίας, τσιμεντενέσεων κλπ. 

Όπως όλα τα μηχανήματα της KAPPA η PS 180 PM MONO διακρίνεται για την υψηλή ποιότητα 
κατασκευής της από μηχανήματα CNC και εξαρτήματα από γνωστούς κατασκευαστές όπως YASKAWA, 
Motovario, Bonfiglioli, αντλίες Γερμανίας κλπ

Η πρώτη 
μονοφασική πρέσα 
κατασκευασμένη 
ειδικά για την 
Ελλάδα.

Extremely productive and easy to use 
screw pump with a batching mixer.

Με αντλία κατασκευασμένη 
στη Γερμανία.

Mονοφασική πρέσα σοβά με αναμικτήρα βιαίας αναμίξεως.



Restoration hopper 140 l.

Efficient batching mixer 150 l.

Screw pump imported from Germany.

Integrated twin cylinder oil-free air 
compressor.

Heavy-duty pump gear motor.

Electric box with frequency inverter and 
control panel.

Vibrating sieve with an electric vibrator.

Material conveying shaft.

Robust chassis frame mounted on wheels.

Toolbox.

Special light and flexible delivery rubber 
hoses that can accept pressure up to 120 Bar.

Air hose.

Spray gun with nozzles.

Material pressure gauge.

Remote start-stop pumping system.

Heavy-duty electric motor with control 
panel.

Twin cylinder air compressor by 
Ingersoll Rand.

High-grade rubber hoses special made 
for pumping of plaster.

All fabrications and machining made 
by in-house laser cutting and CNC 
machines for increased quality control.

The pump casting parts made by high 
grade alloy steel investment casting.

The pump shafts are made by alloy 
steel.

The mixers shafts are hard chromed 
and made by alloy steel.

The pump cylinders are hard chrome 
plated for extremely high resistance 
against the abrasion and with special 
surface treatment for longer life of the 
piston gaskets and less maintenance 
of the pump.

Steel hose couplings.

The machine body, the covers and the 
other parts are powder coated.

The threaded parts are galvanized or 
chrome plated for rust resistance.

Plastering with cement and cement-lime based site mixed plasters and 
mortars.

Plastering with cement based dry ready mixed plasters in bags.

Plastering with wet ready mixed plasters supplied by a truck mixer.

Plastering with perlite and lightweight plasters.

Spraying cement mixes on 3D panels.

Pumping floor screeds, slurries, mortars and self-leveling materials for 
floor screeding.

Producing and pumping lightweight concrete and thermal insulation 
materials (perlite, foam concrete etc).

Spraying cement mixes and mortar to coat cracks and refurbish old 
buildings, bridges, tunnels etc.

Conveying masonry mortar for building walls.

Injection of cement grout.

Heavy-duty electric motor.

Twin cylinder air compressor by 
Ingersoll Rand.

High-grade rubber hoses.

All fabrications and machining made 
by in-house laser cutting and CNC 
machines for increased quality control.

Pump casting parts made by high 
grade alloy investment casting.

Pump shafts are made by steel alloys.

The mixers shafts are hard chromed 
and made of alloy steel.

The pump cylinders are hard chrome 
plated with a special honing surface 
treatment for better lubrication, longer 
life and less maintenance.

Steel hose couplings.

The machine body, the covers and the 
other parts are powder coated.

The threaded parts are galvanized or 
chrome plated for rust resistance.

Plastering with cement and cement-lime based site mixed 
plasters and mortars.

Plastering with cement based dry ready mixed plasters in 
bags.

Plastering with wet ready mixed plasters supplied by a truck 
mixer.

Plastering with perlite and lightweight plasters.

Pump with 2 pistons.

Batching mixer 270 l.

Storage hopper with agitator 290 l.

Integrated heavy duty twin cylinder air 
compressor made by Ingersoll Rand.

Mechanical transmission system with 3-speed 
levels.

Robust chassis frame mounted on shock 
absorbers and wheels.

Special made for plasters lightweight and 
flexible delivery rubber hoses that can accept 
pressure up to 120 Bar.

60 cm long spray gun with nozzles.

Air hoses set.

Overpressure safety system.

Remote start-stop pumping system.

Pressure gauge.

Vibrating screen.

Compact sized machine.

Efficient and versatile.

Powerful.

Low loading height.

Suitable for a big range of materials.

Productive and suitable for a long 
delivery distance of the material.

VECTOR technology.

Suitable for site mix with raw materials.

It is equipped with a heavy-duty 
frequency inverter for controlled 
output.

Manufacturer written warranty

Heavy-duty geared motor for the 
pump and the mixer.

Heavy duty frequency inverter.

Screw pump made in Germany.

Imported rubber hoses.

All fabrications and processes are 
made by CNC and laser cutting 
machines

Heavy-duty gearboxes.

Imported electric vibrator. The material conveying shaft is made 
of alloy steel.

The mixer shaft is hard chromed and is 
made of alloy steel.

Hard chromed transmission shaft.

Steel hoses couplings.

Powder coated.

The threaded parts are galvanized or 
chrome plated for anti-rust resistance.

Heavy-duty electric motor.

Heavy duty frequency inverter.

Screw pump made in Germany.

Imported rubber hoses.

All fabrications and processes are 
made by CNC and laser cutting 
machines

Heavy-duty gearboxes.

Imported electric vibrator.

The material conveying shaft made of 
steel alloy.

The mixer shaft is hard chromed and 
made of steel alloy.

Hard chromed transmission shaft.

Steel hoses couplings.

Powder coated.

The threaded parts are galvanized or 
chrome plated for anti-rust resistance.

cement plasters and mortars, gypsum 
plasters, decorative plasters, 
lightweight concrete, refractory 
mortars, perlite, self-leveling floor 
screeds, anhydrite screeds, mortars 
with EPS beads, shotcrete on EPS/3D 
panels, etc.

Plastering with site mixed cement 
plasters.

Plastering with dry premixed cement 
and gypsum plasters in bags.

Plastering perlite and lightweight 
materials.

Spraying fireproofing materials.

Pumping floor screeds.

Spraying on 3D panels.

Plastering with site mixed cement 
based plasters.

Plastering with dry premixed cement 
and gypsum plasters in bags.

Plastering with perlite and lightweight 
materials.

Spraying fireproofing materials.

Pumping self-leveling floor screeds.

Pumping anhydrite screeds.

Spraying on 3D panels.
Model PS 180 VM  PS 180 VSM  

Gear motor  
5.5 kw, 440V 

With frequency inverter  
7.5 kw, 440V 

With frequency inverter  

Air compressor  
270 lit/min, twin 

cylinder 
270 lit/min, twin 

cylinder 

Output * 0.3 – 3.6 m3 0.3 – 3.6 m3 

Delivery height max *  30 m 30 m 

Delivery distance max*  60 m 60 m 

Grain size max*  0-7 mm 0-7 mm 

Working pressure**  15-30 bar 15-30 bar 

Loading height  1110 mm 1110 mm 

Dimensions LxWxH  1913x816x1300 mm  1913x816x1300 mm  

Hopper capacity  180 l 180 l 

 

Total power for

PS 180 VM

PS 180 VSM

12.4 kw

Υψηλή απόδοση και απόσταση άντλησης του υλικού παρά τη μονοφασική έκδοση. 

Εύκολη στη χρήση της.

Πλούσιος εξοπλισμός (αναμικτήρας 120 λίτρων, κάδος αποθήκευσης 160 λίτρων, δονούμενο κόσκινο, 
 δικύλινδρος αεροσυμπιεστής, αντλία Γερμανίας με σφυγκτήρα, σύστημα ασφαλείας). 

O αναμικτήρας συνδέεται στον ηλεκτρικό πίνακα της PS 180 PM MONO και δεν απαιτείται ξεχωριστή 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για τον αναμικτήρα.

Ο αναμικτήρας είναι είναι εφοδιασμένος με ΕΞΙ πέδιλα ανάμιξης για γρήγορη, ομοιογενής και υψηλής 
ποιότητας ανάμιξη των υλικών.  

Χαμηλό ύψος φόρτωσης του υλικού, 101 εκατοστά.

Οι ηλεκτρομειωτήρας της αντλίας και του αναμικτήρα είναι καλυμμένοι ώστε να προφυλάσονται από το 
λάστωμα και την πολύ σκόνη.

Έχει συμπαγείς διαστάσεις.

Τα μοναδικά πλεονεκτήματα της PS 180 PM MONO απέναντι στον ανταγωνισμό για να συκρίνετε:

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

* Οι αποδόσεις εξαρτώνται από τη σύσταση του υλικούκαι το μέγεθος της αντλίας κοχλία. 
Τα μεγέθη άντλησης σε μήκος και ύψος δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν συγχρόνως.

Όλες οι πληροφορίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά σε αυτήν την 
παρουσίαση/φυλλάδιο ηλεκτρονικό ή έντυπο ενδέχεται να 
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Επικοινωνείτε πάντα μαζί μας για 
να λαμβάνεται τις τελευταιές ενημερώσεις και τις πιο πρόσφατες 
πληροφορίες.

www.kappamachines.gr
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