
Double piston pump.

Advanced screw pump.

The versatile and efficient screw pump that provides unique 
independency from the electric power supply.

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.

Advantages:

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.

Petrol engine driven, no need of electric 
power supply.

Fully mechanical and reliable without 
complex hydraulics and electronics.

Compact sized machine.

Efficient and versatile.

Powerful, 14hp.

Affordable and costs saving machine.

Low loading height.

Suitable for a big range of materials.

Productive with performance similar to bigger 
screw pump machines.

Remote controlled.

Suitable for site mix with raw materials.

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.

The PS 180 G plaster machine provides unique 
independence from the electric power supply and 
a lot of power!
 
It is an economic machine for small and large 
scale plaster works with a wide range of materials.

Thanks to the powerful 14 hp petrol engine, 
PS 180 G provides unique freedom and power 
like no other worm pump in the same category.
 
And not only that, PS 180 G has characteristics, 
which help the user start fast and finish the job 
even faster and easier.

It is a true costs saver by providing performances 
similar to bigger screw pump machines which 
their purchase price and maintenance cost is quite 
higher.

With screw pumps
imported from Germany.

The new PS 180 V is a universal plaster machine 
for a vast range of materials and applications 
such as 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.

Powerful and efficient as always now it is 
equipped with VECTOR technology that provides 
higher torque up to 200 % of the electric motor 
even in the low speeds.

This feature makes PS 180 V the ideal machine 
for demanding materials and for materials that 
require controlled output.

The performance of PS 180 V is similar to the 
performance of a larger category machines.

Μονοφασική πρέσα πολλαπλών χρήσεων και υλικών.

Δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα? Κανένα πρόβλημα!

Η μοναδικής σχεδίασης μονοφασική κοχλιοφόρα πρέσα για σοβάτισμα, 
υλικά θερμοπρόσοψης, κόλλες, αρμολόγηση και άλλα υλικά και εφαρμογές. 

Κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις και υλικά 
όπως σοβάδες, υλικά θερμοπρόσοψης κόλλες 
κλπ. 

Έχει τον μεγαλύτερο κάδο αποθήκευσης υλικού 
στην κατηγορία του, 100 λίτρα. 

Έχει πλούσια και αυξανόμενη σειρά 
παρελκόμενων ανάλογα τη χρήσημοποίηση του 
και το υλικό εφαρμογής (αναμικτήρες, πιστόλια 
εφαρμογής, αντλίες κλπ).

Υψηλή ποιότητα κατασκευής. 

Προσφέρει μοναδική οικονομία και μειώνει τα 
κόστη.  

Υψηλή απόδοση υλικού.

Ισχυρό με μεγάλη απόσταση άντλησης του 
υλικού παρά τη μονοφασική έκδοση. 

Μεταφέρεται εύκολα. 

Εύκολη στη χρήση της. 

Μικρές διαστάσεις και βάρος.

Μοναδική αυτονομία, δε χρειάζεται ηλεκτρικό 
ρεύμα.

Μηχάνημα συμπαγών διαστάσεων και 
εύκολη μεταφορά.

Πολύ αποδοτική και εύκολη στη λειτουργία 
της.

Ισχυρή με 14hp βενζινοκινητήρα.

Αξιόπιστη με πλήρως μηχανική λειτουργία 
χωρίς πολύπλοκο και κοστοβόρο υδραυλικό 
σύστημα.

Χαμηλό ύψος φόρτωσης του υλικού.

Κατάλληλη για μία μεγάλη σειρά υλικών και 
εφαρμογών.

Προσιτή και οικονομική.

Παραγωγική με μεγάλη απόσταση και ύψος 
άντλησης.

Εξαιρετική με τον πραδοσιακό σοβά αλλά και 
με τα έτοιμα κονιάματα.

Γιατί να επιλέξετε το ΤΕΡΑΤΑΚΙ 100:

Είδαμε την ανάγκη του σύγχρονου εργολάβου για ένα 
μηχάνημα που

Ÿ να είναι μονοφασικό για να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί παντού όπου υπάρχει ηλεκτρικό 
ρεύμα, που να έχει μικρές διαστάσεις και βάρος 
για να μεταφέρεται εύκολα, 

Ÿ να έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα κάδου ώστε να 
είναι παραγωγικό, 

Ÿ να έχει ισχύ ώστε να μπορεί να αντλήσει τα υλικά 
σε ικανοποιητική απόσταση και ύψος, 

Ÿ να μπορεί να έχει πολλές χρήσεις για σοβάτισμα, 
για επικάλυψη θερμοπρόσοψης, τσιμεντενέσεις, 
δάπεδα αλλά και για εφαρμογές airless ώστε να 
εξοικονομείται το κόστος της αγοράς διαφορετικών 
μηχανημάτων και κάναμε το αδύνατο δυνατό, 

Ÿ στην KAPPA.

Η μονοφασική πρέσα σοβά μικρών διαστάσεων με ισχύ ίδια με των μεγαλύτερων μονοφασικών μηχανών, με 
τη μεγαλύτερη χωρητικότητα κάδου στην κατηγορία της και σχεδιασμένη για πολλαπλές χρήσεις και με 

πλούσια σειρά παρελκόμενων είναι απλά ένα ΜΙΚΡΟ ΤΕΡΑΣ!



PS 180 G

Κινητήρας KOHLER 14hp με μίζα

Αεροσυμπιεστής 750 l/min, δικύλινδρος

Παραγωγή μεγ.* 2.4 – 3.6 m3

Ύψος άντλησης μεγ.* 30 m

Απόσταση άντλησης μεγ.* 60 m

Πίεση λειτουργίας μεγ.* 15 – 30 bar

Ύψος φόρτωσης 560 mm

Διαστάσεις ΜxΠxΥ 2150 x 790 x 730 mm

Χωρητικότητα κάδου 

αποθήκευσης 180 l

Τερατάκι 100

Ηλεκτρομειωτήρας αντλίας Μονοφασικός 230V� με ρυθμιστή στροφών

Αεροσυμπιεστής (προαιρετικός) 270 lit/min, δικύλινδρος

Παραγωγή μεγ. * 0.3 – 1,5 m3/h

Ύψος άντλησης μεγ. * 20 m

Απόσταση άντλησης μεγ.* 50 m

Κοκκομετρία μεγ.* 0-7 mm

Πίεση λειτουργίας μεγ.* 5-25 bar

Ύψος φόρτωσης με δονητικό κόσκινο 673 mm

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (χωρίς κάποια αντλία) 974x556x662 mm

Χωρητικότητα κάδου αποθήκευσης 100 l


	Page 1
	Page 2

