Bouwgereedschappen en Machines
Gespecialiseerd in het verwerken van lijmmortels

ELBO Lijmmortelmachine
voor het gedoseerd opbrengen van lijmmortel
bij het verlijmen van o.a. gevelstenen

Lijmmortelmenger MS 55ts
Dankzij het electronische mengprogramma zorgt de Lijmmortelmenger MS 55ts ervoor dat u gewaarborgd bent
van lijmmortel van een uitstekende consistentie. Als de MS 55ts zijn mengprogramma heeft doorlopen, valt hij
automatisch terug in het ‘stationaire’ mengprogramma om de juiste consistentie te behouden, ook wanneer er
even geen gebruik wordt gemaakt van de lijmmortel. De mengbak vervult tevens de functie van voorraadsilo
nadat het mengproces heeft plaatsgevonden. Door een handige afsluiter is het mogelijk zelfs bij een gevulde
voorraadsilo om de pomp en de menger van elkaar te ontkoppelen zonder verlies van lijmmortel. De ‘ts’-serie
is voorzien van een vernieuwde telescopische schuifkolom, waarmee de silo op de juiste hoogte ingesteld
kan worden voor een nauwkeurige aansluiting met de Lijmmortelpomp. Ook kan de menger hiermee in de
zogenaamde transportstand worden gezet: makkelijker vervoeren. Het op professionele wijze vervaardigen van
lijmmortel is nog nooit zo makkelijk geweest.

Lijmmortelpomp
MP40e
Door de toepassing van speciale stuurelectronica en een degelijke motor in
combinatie met het Lijmmortelpistool
LP19 bent u verzekerd van een gecontroleerde en consistente toestroom van
lijmmortel. Het systeem kent drie volumestromen, wat het proces van het
aanbrengen van de lijmmortel in vrijwel
iedere situatie optimaliseert. Het roestvaste stalen pompgedeelte is eenvoudig
te verwijderen om de noodzakelijke reiniging te vergemakkelijken. Door het ontwerp van het koppelstuk is de aansluiting
met de Lijmmortelmenger MS 55t makkelijk en perfect sluitend. De degelijke
en robuuste koppeling met de Materiaalslang garandeert een veilige doorvoer
van de lijmmortel.

Onderhoudskoffer
De ELBO Lijmmortelmachine wordt gecompleteerd door een stevige onderhoudskoffer
met daarin de onmisbare tools voor de professionele verlijmer, zoals een acon ELBO
Gereedschapsolie (nevelspuit), een koppeling voor het aansluiten van de ELBO Materiaalslang, een doorspoelwaterslang met Geka koppeling, twee aansluitsnoeren, twee
lijmverdeelstukken van verschillende breedte, een maatbeker enzovoorts. Bekijk de
achterzijde van deze folder voor de complete lijst van de ELBO accessoires.

Lijmrek
Een onmisbaar hulpstuk bij het verlijmen van gevelstenen. Dit speciaal ontworpen rek maakt het mogelijk de lijmmortel
direct op de kopse kanten van de stenen aan te brengen. Een extra voorziening, de koppensteun, zorgt er voor dat
de kopse kant van de halve steen op gelijke komt als de kopse kant van de hele steen. Doordat de hele en de halve
stenen op gelijke hoogte in het lijmrek staan, is het aanbrengen van de lijmmortel op de kopse kanten zeer eenvoudig
en snel. Zijn praktische afmetingen en de aanwezigheid van een kantelbeveiliging zullen bijdragen tot een verhoogd
werkcomfort.

Lijmverdeelstuk
Aan het uiteinde van het Lijmmortelpistool LP19 wordt het lijmverdeelstuk gekoppeld,
koppensteun

dat bovendien makkelijk verwisselbaar is voor een ander type, afhankelijk van de breedte
van de steen. Er zijn drie lijmverdeelstukken van 30, 50 en 70 mm. Standaard worden er
twee naar keuze meegeleverd.

Lijmmortelpistool LP19
Het ELBO Lijmmortelpistool LP19 is een (roestvast) staaltje ergonomisch ontwerp. Door de betrokkenheid van TNO
Human Factors in de ontwikkeling van het pistool en de
know-how van ELBO op het gebied van de verwerking van
lijmmortels bent u verzekerd van een betrouwbaar, duurzaam en gebruiksvriendelijk pistool. Door het makkelijk verwisselbare lijmverdeelstuk en zijn instelbare bewegingsvrijheid van maximaal 180 graden kan de LP19 voor
elke denkbare situatie ingezet worden. In combinatie met
de Lijmmortelpomp MP40e kan de lijmmortel in drie
verschillende volumestromen eenvoudig worden aangebracht.

Materiaalslang
De lijmmortel wordt veilig getransporteerd door de ELBO Materiaalslang. De stuurstroomkabel zit met de materiaalslang in
een degelijke beschermmantel en kan eenvoudig aan het Lijmmortelpistool LP19 en de Lijmmortelpomp MP40e worden
aangesloten.

Door zijn modulaire opbouw
is de ELBO Lijmmortelmachine
makkelijk te vervoeren en
biedt hij grote exibiliteit in
het onderhouden en bij het
reinigen van de verschillende
modules.

ELBO MS 55ts
Lijmmortelmenger/voorraadsilo
Aansluitspanning
230 AC-50 Hz

Vier standen regeling
Eén
: 10 rpm
Twee
: 35 rpm 4 min.
Drie
: 70 rpm 4 min.
Vier
: 105 rpm 4 min.
Afmetingen
Totale hoogte, incl. motor: 130 cm
Hoogte in transportstand: 98 cm
Breedte: 70 cm

ELBO MP 40e
Lijmmortelpomp

Drie standen regeling
Aansturing door LP 19

Aansluitspanning
230 V AC-50 Hz

Afmetingen
Lengte
: 59 cm
Breedte : 37 cm
Hoogte : 18 cm

Motor
180 V DC-1000 W

Gewicht
Totaal, incl. motor: 67 kg
Motorunit: 25 kg

Max. current
5,56 A

Mengcapaciteit
1,5 tot 50 kg (ca. 35 liter)

Gewicht
32 kg
Voldoet aan CE-normen

Voldoet aan CE-normen

ELBO LP 19

ELBO Materiaalslang

ELBO Lijmrek

Regeling
Driestanden schakelaar (uitsluitend in
combinatie met MP 40e)

Afmetingen
Lengte : 8 meter
of 16 meter bij speciaal verzoek

Afmetingen
Lengte : 45 cm

Eenvoudige en perfecte aansluiting aan de
MP40e en de LP 19 . De stroomstuurkabel
zit veilig in een degelijke beschermmantel.

Afmeting
Lengte
: 70 cm
Breedte : 18 cm
Hoogte : 20 cm

Gewicht
1,8 kg

Spoelslang
Voor snelle reiniging van de
Materiaalslang.

Gewicht
3000 g

ELBO Onderhoudskoffer

Inclusief een extra
voorziening, de koppensteun, voor het
aanbrengen van lijm
op de kopse kant van
halve stenen.
Door de instelbare
hoogte van de koppensteun werkt u snel
en efciënt.

ELBO Gereedschapsolie
0,5 liter acon met nevelspuit.
Maatbeker

Schraapveren
Voor de voorraadsilo MS 55ts
ter voorkoming van verharding van lijmmortel aan de
zijwand.

Bokkepoot

GEKA Koppeling
Voor het aansluiten van de
Materiaalslang op een waterkraan.

Lijmverdeelstukken
Voor de LP 19, standaard
worden twee meegeleverd
met de ELBO Lijmmortelmachine.

Aansluitsnoer
MP 40e naar MS 55ts

Pijpborstel

Aansluitsnoer
Netstroom (220-230 V) naar
MP 40e.

Sponsballetjes
Voor het optimaal reinigen
van de Materiaalslang.
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Krachtige geluidsarme motor
180 V DC-1000 W 5,56 A

