
Bơm Bê Tông Tĩnh Hoạt Động Bằng Điện

Bơm bê tông Bơm vữa Phun bê tông



Cam kết mang lại giá trị 
lâu dài trong việc tiết kiệm 
chi phí, tính ổn định, 
dễ sử dụng, sự bền bỉ 
và công suất bơm. 

Máy bơm bê tông cao cấp nhất so với các sản phẩm 

trong cùng mức giá. Được trang bị công nghệ tốt nhất hiện nay

của hãng REED, Máy bơm bê tông hoạt động bằng điện - 

Model A40HP-E được sản xuất 100% tại Mỹ - Cam kết mang lại 

giá trị lâu dài trong việc tiết kiệm chi phí, tính ổn định, dễ sử dụng, 

sự bền bỉ và công suất bơm.

Sản phẩm được dẫn động bởi môt tơ điện công suất mạnh 

lên đến 50HP (37kW). Động cơ tuyệt vời này là nền tảng cho sự 

đa năng của máy bơm, có thể bơm bê tông và phun bê tông 

Rockmaster được trang bị hệ thống thủy lực “Open Loop” 

(chế độ vòng lặp hở) và bồn chứa nhiên liệu lớn.

Bảng điều khiển dễ sử dụng

Đường kính đầu ra 5 inch

Nhiều tốc độ bơm khác nhau



Tính năng Lựa chọn nâng cấp

Thông số kỹ thuật

Mô tơ điện công suất lớn 50HP (37kW)    

Thay thế mô tơ điện bằng động cơ Diesel

Gắn thêm rơ mooc (trailer)

Gắn thêm bộ khung kết nối với xe tải

Có thể bơm và phun bê tông

Van “S” hạng nặng

Trọng lượng nhẹ và nhỏ gọn

Xi lanh mạ crôm độ bền cao

Mô tơ điện 50HP (37kW)

31m3/giờ

81 bar

297m (chiều ngang)

122m (chiều cao)

38mm

1041mm

2159kg

5 inch

Công suất

Áp suất tối đa

Khoảng cách bơm tối đa

Kích thước đá tối đa

Chiều cao phễu

Trọng lượng (xấp xĩ)

Đường kính đầu ra

Bộ giảm tốc đường kính
từ 2-4 inch phù hợp với
nhiều kích thước đầu ra 

Ống piston bằng nhựa Pôliurêtan 

dễ dàng thay thế

Vật liệu khung siêu bền

Bốn nhóm ống thủy lực với tổng cộng 8 

vòi phun

Bơm đảo chiều

Tùy chỉnh thể tích theo ý muốn

Đồng hồ đếm giờ

Bảng điều khiển NEMA 4 chống chịu

thời tiết khắc nghiệt

Nâng công suất mô tơ lên 75HP (56kW)



ACME Equipment được thành lập từ năm 1981, 
với phương châm cung cấp thiết bị bê tông 
và xây dựng chất lượng cao cho toàn bộ 
khu vực Châu Á.
 
Chúng tôi mang đến những sản phẩm 
có chất lượng tuyệt vời, đi kèm với dịch vụ
CSKH tốt nhất, bao gồm: Bảo hành, 
Huấn luyện kỹ thuật, Thăm hỏi định kỳ 
và Nhiều dịch vụ hậu mãi khác.

Từ việc giúp cho người vận hành có thể 
tối ưu hóa toàn bộ tính năng của thiết bị
thông qua training, sẽ giảm thiểu thời gian  
ngừng hoạt động khi bảo trì, nó là ưu tiên 
hàng đầu của chúng tôi để giúp bạn 
trải nghiệm sản phẩm một cách tốt nhất.

Huấn luyện tại công trường

Hướng đến sự hài lòng 
của khách hàng

Dịch vụ

Dịch vụ on-site

Kiểm tra/ chẩn đoán tại công trường

Kỹ thuật hỗ trợ 24/7

Luôn có sẵn phụ kiện thay thế

Dịch vụ hỗ trợ nhanh chóng              

VPĐD Tại Việt Nam

Trụ sở chính tại Singapore

Văn phòng tại Myanmar
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www.acme.com.vn

info@acme.com.sg

info@acme.com.sg
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+65 6862 2332

www.acme.com.sg
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