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n TP-88 È uma máquina com bomba de tipo peristáltica mais difundida no mercado, uma 
ferramenta valiosa para muitos profissionais e de referência para os concorrentes. Trata-se 
de uma rebocadeira de baixo custo para o uso, com ideal utilizo em pequenos canteiros e 
obras de reestruturação. 
Transporta e pulveriza misturas contendo areia e cal-cimento preparados tradicionalmente 
em uma betoneira.
O funil de carga, particularmente amplo, é equipado com uma peneira vibratória e um 
agitador, que permitem manter a fluidez da mistura a ser bombeada.
O compressor instalado produz o ar necessário para a projeção do reboco na parede.
O operador atuando no controle localizado na lança inicia e interrompe o fluxo de 
material, de acordo com as necessidades do trabalho.
A substituição dos componentes de desgaste normal (dois tubos de borracha específicos) é 
uma operação realizada facilmente nos canteiros em 15/20 minutos.
Sob pedido a TP-88  è produzida com alimentação elétrica trifásica. 
As constantes atualizações sugeridas por anos de efetiva presença no mercado levaram 
este modelo a um nível de confiabilidade e de facilidade de uso. TP-88 assegura, em 
todos os aspectos relevantes, as normas européias em termos de segurança e é garantido 
pelo fabricante com a marca CE. Cada máquina é fornecida com documentação técnica 
completa, complementos para uso e manutenção.
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 TP-88 M 

 
Características de alimentação elétrica monofásica  monofasica  220V 50HZ (Ou 60 Hz)

 Potência elétrica instalada  KW 3

 Capacidade do funil  200 l.

 Granulométrica do material bambeável  0÷3 mm

 Desempenho horário  1,5 mc/h

 Predomínio máximo (1)      15 m

 Dimensões  LxPxH 195x100x80 cm

 Massa  320 Kg

 Tubos fornecidos  30 m / Ø 35-49

 Tipo de articulações  Continental á anel

(1) o dado è indicativo e pode variar sensivelmente em função do tipo de mistura utilizada. 

O fabricante reserva-se o direito de fazer a qualquer momento modificações técnicas

Construção simples e de fácil manutenção fazem a máquina TP-88
ao alcance de todos.
O aspecto segurança do operador foi tratado com seriedade traduzindo
em soluções práticas e confiáveis.

Regime de bomba peristáltica, em duas fases. A imagem mostra o
princípio de funcionamento da bomba: 6 rolos rotativos (3 por fase)
pressionando dois tubos especiais de borracha “aspirar e empurrar” o
material contido nos tubos com força e continuidade do fluxo.
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