
SCHWING FBP 500
Módulo de Bombeamento de Concreto

Para todas as marcas de Autobetoneira

Especificações Técnicas
Principais dados técnicos

Kit de Bombeio
Rendimento Máx. Teórico
Pressão Máxima no Concreto
Cilindro de Bombeio (Diâmetro x Curso)
Distância Máx. de Bombeamento Horizontal
Distância Máx. de Bombeamento Vertical
Circuito Hidráulico
Válvula para Concreto
Altura do Agitador
Capacidade do Agitador
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m
m
-
-
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P0518
30
63
180 x 530
200
80
Aberto
Rock
1460 mm
170

Módulo FBP 500

* Instalação depende da avaliação técnica da SCHWING-Stetter. Consulte condições. SCHWING-Stetter reserva-se o direito de incluir melhorias e modificações técnicas sem prévio aviso.
Imagens Ilustrativas. As imagens podem variar de acordo com o modelo/acessórios aplicados.

Rendimento Máximo Teórico 

Pressão Máxima no Concreto

Distância Máx. de Bombeamento Horizontal

Distância Máx. de Bombeamento Vertical

330 m /h

63 bar

200
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Versatilidade no transporte e no bombeamento do concreto
O módulo de bombeamento SCHWING FBP 500 montado em Autobetoneira é a combinação perfeita em um 
só equipamento. Excepcional tecnologia para bombeamento de concreto SCHWING e área de carga para 
transporte de acessórios, o equipamento realizará com o melhor custo benefício e versatilidade, obras de até 
20m³, garantindo produtividade e o melhor custo operacional do seu equipamento.

A instalação do módulo de bombeamento e seus periféricos são realizados na fábrica SCHWING-Stetter em 
Mairiporã que conta com engenheiros e técnicos qualificados em todo processo produtivo.

Conforto e Segurança
na Operação
Em posição ergonômica, a operação
e controle do equipamento é feita
em um único lugar gerando maior
produtividade operacional.

Fácil acesso para
manutenção
Troca de peças de desgaste de
forma rápida e ergonômica
garantindo maior produtividade
do equipamento.

Área de carga
facilitada
Projetada para armazenar e
transportar, acessórios, tubos e
mangotes facilitando e otimizando
o tempo de preparação do
equipamento para o trabalho.

Baixo custo de manutenção
e facilidade na limpeza
Válvula Rock desenvolvida para ter
alto desempenho, robustez e facilidade
na limpeza, combina o menor custo por m³
bombeado e custos de manutenção.

Controle
Remoto
Controle da autobetoneira e
do módulo de bombeamento em 
um único dispositivo à distância.

CARACTERÍSTICAS VANTAGENS BENEFÍCIOS

Transporte e bombeamento
em um único equipamento

Válvula Rock

Área de carga e armário para acessórios

Tecnologia e componentes comprovados
feitos pela SCHWING-Stetter

Versatilidade para transportar e/ou bombear
concreto
Execução de diversas obras em um pequeno
espaço de tempo

Baixo desgaste e acesso facilitado para manutenção
Projeto da Rock desenvolvido para gerar menor
perda de carga e garantir eficiência no bombeamento

Transporte seguro e fácil remoção dos acessórios

Confiança reconhecida mundialmente
Melhor custo/benefício

Maior disponibilidade e vendas
Aumento de produtividade 

Baixo custo de manutenção e operação

Ergonomia e menor desgaste físico da mão de obra

Maior disponibilidade do equipamento
Alto valor de revenda
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Controle e operação centralizados,
ergonomicamente posicionados

Conforto e segurança durante a operação Operação simples com ganho de performance2

Comando à cabo Operação do módulo de bombeamento e balão da
autobetoneira no mesmo dispositivo

Controle leve e de fácil operação, reúne as principais
funções da operação auxiliando consideravelmente o
operador. Com ele, o operador pode descarregar a
autobetoneira e realizar o bombeamento de forma muito
mais ágil e eficaz
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SCHWING FBP 500

* Instalação depende da avaliação técnica da SCHWING-Stetter. Consulte condições.
Imagem Ilustrativa.

SCHWING FBP 500
MÓDULO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO
PARA TODAS AS MARCAS DE AUTOBETONEIRA


