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– Sprzedaż –

Nowa pompa stacjonarna SP 3800
Drodzy Państwo,
Na targach Intermat 2015, SCHWING-Stetter zaprezentował po raz pierwszy nową pompę
stacjonarną SP 3800. SP 3800 jest to nowe rozwiązanie i pierwszy model nowej generacji
stacjonarnych pomp do betonu SCHWING-Stetter.
SP 3800 charakteryzuje się między innymi, nową konstrukcją i optymalnym dostępem do
konserwacji, nowym silnikiem z najnowszą technologią kontroli emisji spalin oraz nowym
wygodnym sterowaniem z kolorowym wyświetlaczem.
Również po raz pierwszy, nowo opracowane, innowacyjna i opatentowana przez
SCHWING-Stetter funkcja SmartSwitch jest dostępna dla SP 3800. Ten opcjonalny
elektro-hydrauliczny blok zaworów mogą być przełączany po naciśnięciu przycisku z
maksymalnej wydajności betonu (od strony tłoczyska) do maksymalnego ciśnienia betonu
(od strony tłoka). A wszystko to bez wymiany przewodów: łatwo, szybko bezpiecznie i przed
wszystkim w czystości.

SP 3800 D (Poziom IV/Tier
4f) (wersja ekspozycyjna)
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Quick News – Sprzedaż –
Co nowego w SP 3800?
Nowe silniki
Do napędzania SP 3800, dostępne są: silnik diesla Caterpillar oraz
silnik elektryczny. Silnik diesla jest dostępny w dwóch wersjach o
różnych poziomach emisji spalin: Poziom IIIA/Tier 3 dla rynków
rozwijających się oraz Poziom IV/Tier 4f dla wysokorozwiniętych
rynków (Europa, USA, itd.). W tym przypadku, silnik diesla jest
wyposażony w system kontroli emisji spalin składający się z systemu
SCR (AdBlue) o filtru cząstek stałych. Silnik elektryczny z IE 3 w
porównaniu charakteryzuje się niższymi kosztami eksploatacji oraz
konserwacji.

Caterpillar C7.1

Podwójny układ hydrauliczny
Jednostka pompująca i zasuwa Rock SP 3800 posiadają
własne obwody hydrauliczne. Tym samym pełna moc
jednostki pompującej jest zawsze dostępna - niezależnie od
ruchów przełączania zasuwy. To pozwala na cichą pracę
pompy, wysoką wydajność pompowania i ochronę
elementów.

Naklejki do znakowania poziomu emisji/klasy energetycznej
Nie zawsze można odróżnić od zewnątrz, jaki poziom emisji spalin posiada silnik diesla
pompy stacjonarnej. Naklejki dołączone fabrycznie do wszystkich stacjonarnych pomp
przez SCHWING GmbH do szybkiej identyfikacji informacji o poziomie emisji spalin silnika
diesla lub klasy efektywności silnika elektrycznego (analogicznie do znakowania ramy
podwozia samochodowym pomp do betonu oraz betonomieszarek. Ułatwia to, na przykład,
kontrolę przez organy nadzoru na budowach w obszarach wrażliwych ekologicznie. Z
naklejek do oznakowania poziomu emisji spalin może zrezygnować na prośbę klienta
podczas procesu zamawiania przez klienta.
Poziomy emisji dla silników diesla
(Poziom = EU; Tier = USA):

Klasy energetyczne dla silników elektr.
(IE = International Efficiency): IE

Poziom II/Tier 2

1 (Standardowa wydajność)

Poziom IIIA/Tier 3
Poziom IIIB/Tier 4i

IE 2 (Wysoka wydajność)
IE 3 (Wydajność Premium) SCHWING
GmbH montuje tylko silniki elektryczne
klasy energetycznej IE 3

Poziom IV/Tier 4f
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Quick News – Sprzedaż –
Co nowego w SP 3800?
Nowe sterowanie
Główne parametry SP 3800 są wyświetlane na dużym
kolorowym wyświetlaczu nowego sterowania podczas pracy.
Łatwa nawigacja menu wspiera operatora w odpowiednim
doborze parametrów maszyny i otrzymywania danych
maszyny i stanów pracy. Zintegrowany system diagnostyczny
wykrywa występujące błędy i wyświetla je na ekranie.
Operator zostanie także poinformowany o konieczności
przeglądu technicznego.

Nowy system chłodzenia
W celu zapewnienia maksymalnej wydajności pompowania
SP 3800 również w wysokich temperaturach otoczenia,
zastosowano wydajny system chłodzenia. Tak, więc,
wentylator jest napędzany hydraulicznie, a tym samym osiąga
znacznie wyższą wydajność niż napędzany elektrycznie
wentylator. Posiada również termostat. Olej hydrauliczny
przepływa przez chłodnicę od początku jak osiągnie
temperaturę pracy. Zapewnia to o wiele szybsze osiągnięcie
gotowości do pracy. Duży zbiornik hydrauliczny zmniejsza
rotację oleju, a tym samym zmniejsza nagrzewanie oleju
podczas pracy. Wszystkie te środki zapewniają optymalne
bezpieczeństwo pracy i wysoką wydajność nawet przy
wysokich temperaturach otoczenia.

SCHWING SP 3800D(Poziom IV/Tier 4f
) (Projekt ekspozycyjny)

Putzmeister BSA2109 HD (Poziom IIIA/Tier 3)
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Quick News – Sprzedaż –
Porównanie danych technicznych (SCHWING vs. Putzmeister; DIESEL, Poziom IIIA/Tier 3)
Oznaczenie

SP 3800 D
SCHWING

BSA 2109 H D/D4
Putzmeister

Waga [kg/lb]

8,100 / 17,900

6,500 / 14,300

7,270

6,826

Długość [mm]

(wraz z rurą przyłączającą)

Wysokość [mm]

2,820

2,725

Szerokość [mm]

2,180

2,242

Wydajność

Od tłoczyska

Od tłoka

Od tłoczyska

Od tłoka

Maks. wydajność. [m³/h]

100

64

95

57

Maks. ciśnienie pomp. [bar]

102

162

91

152

Maks. Ilość cykli. [1/min.]

25

15

24

15

Jednostka pompująca
Oznaczenie
Cylinder pompujący [mm]
Zasuwa

P2020

-

200 x 2,000

200 x 2,100

RL ROCK

S 2015 D

Pojemność kosza [l]

600

ok. 600

Układ hydrauliczny
Konstrukcja

Otwarty system,
podwójny obwód

Zbiornik hydrauliczny [l]

Zamknięty system

700

?

Silniki
Silnik

Silnik diesla CAT C7.1

Moc silnika [kW]
Poziom emisji
System kontroli emisji
Układ paliwowy [l]

4

Deutz

205
Poz. IIIA/Tier 3

-

Poz. IV/Tier 4f

DPF + SCR
400

200
Poz. IIIA/Tier 3

Poz. IV/Tier 4f

-

DPF + SCR
?
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Quick News – Sprzedaż –
Porównanie danych technicznych (SCHWING vs. Putzmeister; ELEKTRYCZNY)
Oznaczenie

SP 3800 E
SCHWING

BSA 2109 H E
Putzmeister

Waga [kg/lb]

8,300 / 18,300

6,600 / 14,550

7,270

6,826

Długość [mm]

(wraz z rurą przyłączającą)

Wysokość [mm]

2,420

2,460

Szerokość [mm]

2,180

2,242

Wydajność

Od tłoczyska

Od tłoka

Od tłoczyska

Od tłoka

Maks. wydajność. [m³/h]

96

62

85

51

Maks. ciśnienie pomp. [bar]

102

162

91

152

Maks. Ilość cykli. [1/min.]

24

15

21

13

Jednostka pompująca
Oznaczenie
Cylinder pompujący [mm]
Zasuwa
Pojemność kosza [l]

P2020

-

200 x 2,000

200 x 2,100

RL ROCK

S 2015 D

600

ok. 600

Układ hydrauliczny
Konstrukcja
Zbiornik hydrauliczny [l]

Otwarty system,
podwójny obwód
700

Zamknięty system
?

Silniki
Silnik
Moc silnika [kW]
Klasa energetyczna

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny

200

160

IE3
(Wydajność Premium)

?

Maksymalna wydajność pompowania i maksymalne ciśnienie pompowania nie mogą być osiągnięte jednocześnie.
DPF: Filtr cząstek stałych; SCR: Selektywna redukcja katalityczna
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Quick News – Sprzedaż –
Porównanie wymiarów (SCHWING vs. Putzmeister)
SCHWING
SP 3800 D (Poziom IV/Tier 4f)
Wydech
Rura przył.

Zdejmowalna rura przyłączeniowa i wydechowa

wysokość SP 3800 E: 2,420 mm
wysokość SP 3800 D: 2,820 mm (Poziom IIIA/Tier 3)
wysokość SP 3800 D: 2,700 mm (Poziom IV/Tier 4f)

Putzmeister
BSA 2109 H D (Poziom IIIA/Tier 3)

BSA 2109 H D4 (Poziom IV/Tier
4f)
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Quick News – Sprzedaż –
Opcje (przykłady)
SmartSwitch
Dotychczas, zmiana z napędzania od strony tłoczyska cylindra
różnicowego (dla maksymalnej wydajności betonu [m³/h]) do
napędzania od strony tłoka (dla maksymalnego ciśnienia betonu
[bar]) pompy stacjonarnej było bardzo czasochłonne i pociągało
za sobą ryzyko zanieczyszczenia układu hydraulicznego. Dzięki
funkcji SmartSwitch opracowanej i opatentowanej przez
SCHWING, zmiana odbywa się teraz za pomocą naciśnięcia
jednego przycisku bez konieczności ręcznej wymiany węża:
szybko, czysto i bezpiecznie. Przełączanie odbywa się za
pomocą zaworów elektrycznych. Wybrane ustawienie (od strony
tłoczyska lub od strony tłoka) musi zostać potwierdzone ze
względów bezpieczeństwa, poprzez naciśnięcie przycisku przy
każdym nowym uruchomieniu silnika. Stacjonarne pompy
wyposażone w SmartSwitch są oznaczone naklejką
(analogicznie do poziomu emisji).

SmartSwitch
Blok zaw.

Hydrauliczna jednostka kontroli.
SP 3800 może kontrolować (otwierać,
zamykać) odbiorniki hydrauliczne (np. zawór
odcinający)
za
pomocą
poprzeczniezamontowanej
dźwigni.
Kontrolowanie
zaworów odcinających upraszcza proces
czyszczenie oraz tym samym zwiększa
bezpieczeństwo pracy.

Zawór odcinający

Hydrauliczne podpory
Hydrauliczne podpory umożliwiają wysuwanie i wsuwanie
czterech nóg podpierających za pomocą siłowników
hydraulicznych. Ułatwia to rozkładanie i dostosowywanie
pompy stacjonarnej. Nawet przy hydraulicznych podporach,
obowiązkowe jest ręczne zabezpieczenie nóg wsparcia po
wyrównaniu maszyny.

Seryjna produkcja nowej SP 3800 jest planowana na początku Lipca 2015. Od teraz
można już zamawiać SP 3800.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z oddziałem SCHWING GmbH w
Herne.
Wasz zespół SCHWING-Stetter
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