
CG-050
Khí nén

Nhỏ gọn, đơn giản và năng suất, Mini-Series phù hợp cho
các công trình và cải tạo dự án

Mini-Series Compact GroutersMini-Series Compact Grouters

Được làm bằng 
nhôm nguyên 
khối.Rất nhẹ,dễ 
dàng sử dụng trong 
các công trình khó 
tiếp cận.

CG-050M được vận 
hành bằng tay.
Áp suất vận hành 
200PSI

CG-550P
Khí nén

Thùng trộn 128 lít, 
Bơm và phễu chứa. 

Máy sẽ vận hành 
không giới hạn.

Bệ chống trượt và dễ dàng di chuyển, Mini-Series 
thích hợp cho hầu hết vật liệu đóng gói sẵn, 
Không co ngót với tỉ lệ cát/ xi măng lên đến 2:1.

Sử dụng piston 2 inches với áp suất đạt từ
200 đến 400 PSI.Tháo lắp dễ dàng.

CG-050M
Bơm bằng tay

Tất cả các thành phần trong máy có thể lắp đặt và 
tháo ra 1 cách dễ dàng,không cần công cụ tháo 
lắp.Rất nhanh chóng,vệ sinh dễ dàng

Mỗi máy sẽ bao gồm 3,46m ống và đầu phun.



CG-550P Compact Grout Pump & Mixer

Tính linh hoạt của ChemGrout CG-550P là một hệ thống phun 
vữa hoàn chỉnh.Nó cung cấp tính liên tục vận hành bằng cách 
kết hợp cánh tay trộn hiệu quả cao và đã được chứng minh 
CG-050P bởi bơm piston 2 ".Nguồn vận hành là Khí hoặc thủy 
lực ,
CG- 550P được kết hợp với thùng trộn 128 lít với cánh tay 
trộn, răng cưa để cắt bao bì giúp cho máy làm việc nhanh 
chóng và triệt để
Sau khi cốt liệu được trộn, cốt liệu được chuyển đến phễu 
chứa 19lit thông qua 1 cánh cửa được thiết kế đặc biệt để xử 
lý những cốt liệu khó khăn nhất.Tiết kiệm sức người được 
minh chứng rằng
1 máy vận hành nhưng lại đảm nhận 02 nhiệm vụ(trộn và 
bơm),năng suất được gia tăng. Hệ thống khung thép được 
thiết kế chắc chắn,thích ứng với mọi điều kiện ngoài công 
trường.
Khi đã sẵn sàng,máy sẽ nhanh chóng tiếp cận và làm việc ở 
công trường .

Gia cố sàn, nền móng Sửa chữa đường xá

Gia cố khung cửaCốt pha

CG-050M Manual Hand Pump

Model CG-050M dùng trong công nghiệp dễ sử dụng, bơm tay 
lắp trên đế trượt được thiết kế cho các công trình dân dụng sử 
dụng bùn sệt và hầu hết các vữa đóng gói sẵn. Nó hơi thô, 
được cấu tạo bằng nhôm trọng lượng nhẹ dễ dàng di chuyển 
trong các công trình nơi mà không có sẵn điện và không khí. 
Tính năng của 050M là một phễu dung tích 5 gallon và bơm 
bittông 2inch, đầu xả của bơm không quá 150 feet ( lý tưởng 
để nâng thẳng đứng ). Hoạt động bằng tay, máy bơm kiểu 
pittông được tháo lắp trong vòng vài phút mà không cần dụng 
cụ chuyên dụng nhờ đó việc bảo trì và vệ sinh đơn giản.

 Manual Hand PumpCG-050M

Bơm 2" piston

Lưu lượng bơm 2-3 gpm (7-11 lpm)

Áp lực 200 psi (14 bar)

Trọng lượng 52 lbs (24 kg)

Kích thước 44"L x 11"W x 31"H

CG-050 Grout Pump  

Nhỏ gọn và dễ dàng vận chuyển, ChemGrout Model CG-050 
vẫn là lựa chọn tối ưu của ngành công nghiệp phun vữa. 
Được thiết kế để bơm hỗn hợp vữa, bùn sệt, vữa trộn sẵn, 
nó cung cấp 5gpm với áp lực 225 psi ( 400psi ). Tương tự 
như CG – 050M, nó sử dụng một cái phễu 5 gallon và bơm 
pittông 2 inch.

Được chế tạo để giảm thiểu chi phí bảo dưỡng, các khớp nối 
ngắt kết nối nhanh giúp việc tháo lắp nhanh chóng chỉ trong 
vài giây để dễ bảo trì và vệ sinh. Hoạt động an toàn, bộ 
truyền động khí nén đặc biệt phù hợp cho các mỏ, đường 
hầm và các công trình từ xa nơi khói nhiên liệu rất nguy 
hiểm và không có điện. Chỉ cần một người vận hành tiết 
kiệm thời gian và tiền bạc.
 

CG-050

Kích thước 44"L x 11"W x 24"H

Air Hydraulic

Bơm 2" piston 2" piston

Lưu lượng bơm 5 gpm (19 lpm) 5 gpm (19 lpm)

Áp lực 225 psi (16 bar) 400 psi (28 bar)

Trọng lượng 55 lbs. (25 kg) 95 lbs. (48 kg)

Áp lực khí nén 15 cfm, 100 psi 5 gpm, 1000 psi

CG-550P

Bơm 2" piston 2" piston

Cánh tay trộn 34 gal (128 liter) 34 gal (128 liter)

Lưu lượng bơm 5 gpm (19 lpm) 5 gpm (19 lpm)

Áp lực 225 psi (16 bar) 400 psi (28 bar)

Trọng lượng 300 lbs (136 kg) 410 lbs (186 kg)

Công suất khí nén 85 cfm, 100 psi 2 supplies ea/ 5 gpm,
1500 psi

Kích thước 44"L x 27"W x 47"H

Air Hydraulic

Các ứng dụng bao gồm :
Gia cố khung cửa chính và cửa sổ, lấp đầy khoảng trống,chặn 
sàn, Chốt vỉa hè, chống thấm, cố định bồn, tăng độ nghiêng 
mặt dựng Chèn cho khe nối, các mối nối bê tông ở hầm, đèo, 
căng chốt vị,
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