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Als traditionsreiches Unternehmen mit einem hohem Anspruch an
Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit und Aktualität seiner Produkte
verfolgt UELZENER den Grundsatz des optimalen Kundennutzens.

UELZENER will der verlässliche Partner für anspruchsvolle Kunden in 
aller Welt sein. Sich auf Kundenwünsche einstellen und diese zu 
erfüllen, erfordert ein hohes Maß an Engagement und Flexibilität.

UELZENER hat sich zum Ziel gesetzt, stets zu den Besten der Branche 
zu gehören durch Innovation, bewährte Technik, Kundennähe, hohe
Lieferbereitschaft und ein optimales Preis-Leistungsverhältnis.
Gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter gestalten den Erfolg des 
Unternehmens durch hohe Einsatzbereitschaft und Leistungswillen

UELZENER sieht seine Zukunft in innovativer Maschinentechnik und
nutzt hierzu alle Möglichkeiten zur Erschließung neuer Märkte und
Anwendungsgebiete.

Jako tradiční podnik kladoucí vysoké nároky na kvalitu, výkon, 
hospodárnost a technickou vyspělost svých produktů se  UELZENER 
zaměřuje na optimální užitek pro své zákazníky.

UELZENER chce být spolehlivým partnerem svým náročným 
zákazníkům po celém světě. Přizpůsobit se přáním zákazníků a 
vyplňovat je vyžaduje vysokou míru zaujetí a flexibility.

UELZENER si dal za cíl stále patřit na špičku svého oboru, a to díky 
inovaci, osvědčené technice, bezprostřednímu kontaktu se  
zákazníkem, včasným dodávkám a optimálnímu poměru cena/výkon. 
Úspěch podniku budují svým nasazením a nadšením dobře vyškolení
a motivovaní spolupracovníci. 

UELZENER vidí svou budoucnost v inovativním strojírenství a 
využívá všech možností k rozšiřování svých trhů a oblastí využití.

UNSER ZIEL

NÁŠ CÍL

UNSERE METHODIKUNSERE METHODIK

Konstruktion, Entwicklung und praxisnahe Versuche
sind der Garant der UELZENER - Technik.  Die Leistung
von UELZENER umfasst die Entwicklung der Produkte
bis zum Verkauf und Service beim Kunden. Bei der 
Herstellung bedient sich UELZENER neben eigener 
Produktion der modernsten Produktionstechnik 
qualifizierter Lieferanten.

Der weltweite Vertrieb wird durch langjährige,
freundschaftliche Zusammenarbeit mit kompetenten
Partnern, Tochtergesellschaften und Niederlassungen 
realisiert mit dem Ziel, kompetente Beratung und 
zuverlässigen Service in Kundennähe zu bieten.

NANAŠŠE METODAE METODA

Konstrukce a vývoj ověřované v praxi garantují vyspělost 
UELZENER techniky. UELZENER zajišťuje vývoj produktů
až po prodej a servis zákazníkům. Při výrobě UELZENER
kromě vlastní kapacity spolupracuje s kvalifikovanými 
dodavateli disponujícími nejmodernějším výrobním 
zařízením a technologií.

Distribuce po celém světe je realizována v mnohaleté
přátelské spolupráci s kompetentními partnery, dceřinými 
společnostmi a pobočkami. Jejím záměrem je poskytovat 
fundované odborné poradenství a spolehlivý servis v co 
možná nejtěsnější blízkosti k zákazníkům.



DUETTE S30

Ideal für Maler-, Feinputz-, und Beschichtungsarbeiten. 2 Leistungsstufen 
(3+6 l/min) und der serienmäßige Frequenzumrichter erlauben die exakte 
Mengeneinstellung für professionellen Einsatz.

Leistungsstarke, vielseitig einsetzbare, Diesel - oder elektromotorisch 
angetriebene Verputzmaschine mit Vario-Pumpenantrieb für Baustellen-
Mischungen, Fertigputz, Edelputz und Lehmputz. Leistung 15-45 l/min. 
Die Maschine ist mit einem effektiv arbeitenden Zwangsmischer mit 
Klappenentleerung ausgerüstet. Strassenfahrbar.  

PUTZKNECHT S82 DMV

Universální výkonné omítací pumpy  s mnohostranným 
využitím poháněné dieselovým nebo třífázovým (400V) 
elektrickým motorem s plynule nastavitelnými otáčkami 
šnekového čerpadla (Vario) pro staveništní i prefabrikované
maltové směsi, zušlechtěné a hlinité omítky do zrnitosti 
kameniva 6mm. Výkon 15-45 l/min, váha 740kg. Stroj je 
vybaven výklopnou mísící nádobou s efektivním nuceným 
mísením. Pojízdné po veřejných komunikacích jako přívěs.

PUTZKNECHT S30FR3

Die vielseitige Mörtelpumpe verarbeitet Mörtel bis Körnung 4 mm. 
Die Leistung ist stufenlos einstellbar von 4 – 20 l/min. Der Einsatz reicht 
von Armierungs- bis Zementmörtel und pastöse Massen

Mnohostranné pumpy zpracovávají malty do zrnitosti 
kameniva 4 mm pytlované i ze sila. Výkon je plynule 
nastavitelný mezi 4 - 20 l/min. Rozsah nasazení sahá od  
torkretovacích výplňových a kotvících malt po cementové
malty a pastózní hmoty atd. Objem nádoby 40l, váha 145 kg, 
pohon na třífázový proud (400V).

PUTZKNECHT S30-R210-HD40

Die leistungsstarke Schneckenpumpe mit Regelgetriebemotor bietet
universellen Einsatz für alle pumpbaren  Nassmörtel, Fließestrich, 
Edelputz etc. Leistung bis 50 l/min

Tato výkonná pumpa poháněná třífázovým (400V) 
elektromotorem s mechanickou převodovkou, jejímž
prostřednictvím lze  plynule nastavit otáčky  šnekového 
čerpadla (Vario) nabízí universální využití pro všechny 
čerpatelné tekuté maltové směsi, lité potěry, ušlechtilé
omítky a pod.  Výkon 10-50 l/min., objem nádoby 80l.

Ideální pro malířské práce, stěrkování, jemnozrnné omítky a 
štuky. 2 stupně výkonu (3 a 6 l/min.) a frekvenční měnič
dovolují přesné dávkování pro profesionální nasazení. Objem 
nádoby 45l, váha 72 kg, pohon na jednofázový proud (230V).

Verputzmaschinen ● Omítací pumpy

Mörtelpumpen ● Pumpy na malty

Feinputzmaschinen ● Pumpy na stěrky



PUTZKNECHT S48.3

Die Mischpumpe für alle Fertigmaterialien. Sie bietet in ihrer 
Klasse ein Optimum an Wirtschaftlichkeit und vielseitiger 
Einsatzbereitschaft. Die konsequente Trennung zwischen Nass-
und Trockenbereich ermöglicht störungsfreien Betrieb. 
Die übersichtliche Anordnung der einzelner Komponenten, wie 
Wasser- und  Luftarmatur, Druckerhöhungspumpe, elektrische 
Steuerung und Kompressor erleichtert die Bedienung und die 
Wartung.

Mísící pumpa pro veškeré suché prefabrikované směsi. 
Nabízí ve své třídě optimální hospodárnost a všestrannost.
Důsledné oddělení suché a mokré zóny umožňuje 
bezporuchový provoz. Přehledné uspořádání jednotlivých 
součástí jako vodní a vzduchové armatury, čerpadlo pro 
vyrovnávání tlaku vody, elektrické ovládání a kompresor 
ulehčuje obsluhu a údržbu. Pohon třífázovým (400V) 
elektromotorem, dopravní kapacita 5-30l/min, váha 198 kg.

PUTZKNECHT S48 easy

Mischpumpen ● Mísící pumpy

Der PUTZKNECHT S48 easy ist ganz auf die wirtschaftlichen 
Belage des Stuckateurs abgestimmt. Er bietet ohne Kompromisse 
alles Erforderliche zum professionellen Verarbeiten von Fertigputz 
und kann mit wenigen Handgriffen zur Verarbeitung von 
Fließestrich, Zargenmörtel u.a. umgerüstet werden.

PUTZKNECHT S48 easy je vyladěn přesně dle ekonomických  
potřeb štukatérů a omítkářů. Bez jakýchkoli kompromisů nabízí
vše potřebné k profesionálnímu zpracování prefabrikovaných 
omítkových směsí a  několika málo pohyby může být 
přenastaven pro zpracování litých podlahových stěrek, 
vyplňování zárubní apod. 

Pneumatische Förderanlage für Trocken-Fertigmörtel aus Silo 
oder Container. Tragegestell, Fördergefäß 65 l mit 
elektromotorischer Siloklappe kombiniertem einstellbarem 
Transport- und Auflockerungsrohr, Gebläse 100 oder 140 m³/h, 
passend zur Versorgung der Mischpumpen S48, S44-2 und des 
Durchlaufmischers E 404 

PUTZKNECHT P 330

Pneumatický dopravník pro suché prefabrikované směsi ze 
sila nebo kontejneru. Přenosná kostra pro kompresor a 
ovládání, dopravní tlaková nádoba 65l s elektricky uzavíranou 
automatickou klapkou pod silo. Dopravní vzduch je přiváděn 
nastavitelnou  provzdušňovací trubicí pro optimální nakypření
materiálu. Kompresor 100 nebo 140 m3/h, dopravní výkon 50-
60 l/min., třífázový proud (400V). Vhodný pro přísun materiálu 
do mísících pump S 48, S44-2 a kontinuální míchačky E404 . 
Lze dodat  jako přívěs pojízdný po veřejných komunikacích.

Förderanlagen ● Dopravníky



PUTZKNECHT S44-2 FU

Leistungsstarke Mischpumpe für Arbeiten im Renovierungs-
und Sanierbereich, geeignet zur Verarbeitung von Fertigputz, 
Klebemörtel, pastöse Massen und flüssige Medien. Der Antrieb 
der Mischpumpe PUTZKNECHT S44-2 FU erfolgt über 
Lichtstrom und einem Frequenzumrichter. Die Pumpleistung 
kann dem Arbeitsprozess stufenlos angepasst werden. 

Výkonná mísící pumpa pro sanační a renovační práce vhodná
pro zpracování prefabrikovaných maltových směsí, stavebních 
lepidel, pastózních hmot a tekutých směsí. Mísící pumpa je 
poháněna jednofázovým (230V) proudem a vybavena 
frekvenčním měničem, takže její výkon lze plynule přizpůsobit 
pracovnímu procesu až do 15l/min. Váha 160 kg.

PUTZKNECHT S44-2 FU-VA

Mischpumpen ● Mísící pumpy

Die Edelstahlvariante PUTZKNECHT S44-2 FU-VA ist 
besonders geeignet, wenn absolute Sicherheit gegen 
eventuelle Rostflecke angebracht ist:  z.B. bei Akustikmassen, 
aufwändigen Beschichtungen, gefüllten Farben und ähnlichen 
empfindlichen und teuren  Materialien, die unter keinen 
Umständen nachbearbeitet werden sollten. 

Tato varianta PUTZKNECHT S44-2 FU-VA z nerezové oceli je 
zvláště vhodná všude tam, kde je nepřípustné znečištění rzí jako 
např. akustické hmoty, náročné pigmentované stěrky, probarvené
omítky a podobně náchylné a drahé materiály, které nelze 
následně opravovat. Lze kombinovat jednofázový (230V) a / nebo  
třífázový (400V) elektromotor pro výkon až 22l/min, váha 160 kg. 

PUTZKNECHT S36 FU

Trichtermischpumpe mit individueller Mischzeit für 
Spezialmörtel. Die Mischintensität und Pumpleistung ist 
stufenlos einstellbar. Ideal für Zargenhinterfüll- und 
Brandschutzmörtel.Leistung 4 – 20 l/min

Trychtýřová mísící pumpa s libovolnou individuální dobou mísení. 
Intenzita mísení a výkon 4 - 20l/min jsou plynule nastavitelné. 
Objem nádoby 50l, váha 105 kg. Ideální pro výplně zárubní, 
stavební lepidla, speciální a protipožární malty, dekorativní
omítky a štuky.

Tellermischer ● Talířová míchačka

PUTZKNECHT TM100

Der Tellermischer TM100 dient zum Mischen von Mörteln mit 
Wasser und anderen flüssigen oder festen Komponenten. Die 
chargenweise Verarbeitung erlaubt eine individuelle Mischzeit für 
das Material. Zur weiteren Verarbeitung des gemischten Materials
kann der Tellermischer auf die Mörtelpumpe PUTZKNECHT S30 
aufgebaut werden.

Talířová míchačka TM100 se používá k mísení malt s vodou a 
jinými tekutými i pevnými komponenty. Mísení po dávkách 
umožňuje přizpůsobit dobu mísení zpracovávanému materiálu. K 
jeho dalšímu zpracování a čerpání může být TM100 přistavena 
nad PUTZKNECHT S30. Záměs 100l nebo 150l, váha 120-160kg.



ESTROMAT 401

Der Silo-Durchlaufmischer verarbeitet trocken vorgemischte 
Silomaterialien bis Körnung 8mm, wie Zement-Estrich, Putz-
und Mauermörtel, Edelputz, Leichtmauermörtel Fließestrich 
u.v.a. Mischleistung 40 – 120 l/min, je nach Dosierwelle. 
Siloflansch DN250. Verschiedene Mischrohrlängen für 
individuelle Mischzeit.  
Auch erhältlich als ESTROMAT 401 Eco 6 zur kontinuierlichen 
Verarbeitung von Sackware.

Kontinuální míchačka zpracovává suché prefabrikované
materiály ze sila do zrnitosti kameniva 8mm jako 
cementové potěry, jádrové omítky a zdící malty, 
ušlechtilé omítky, lehčené zdící malty, samonivelační
potěry a mnohé jiné. Mísící kapacita 40 – 120 l/min dle 
použité dávkovací hřídele. Příruba pod silo DN250mm. 
Různé délky mísící trubice umožňují individuální dobu 
mísení. Pohon elektromotorem na třífázový (400V) 
proud, váha cca.185 – 235kg. 

K dispozici rovněž jako ESTROMAT 401 Eco 6 pro 
kontinuální zpracování pytlovaných směsí a materiálů, 
výkon 40-80 l/min, váha cca .130 kg.

ESTROMAT 404
Profi-Durchlaufmischer für alle Fertigmaterialien als Sackware. 
Mischleistung bis 25 l/min. Ideal zur Beschickung einer 
Baustelle oder Mörtelpumpe mit verarbeitungsgerechtem Putz, 
Armierungsmörtel, Mauermörtel etc. Antrieb erfolgt durch 
robusten Drehstrom- oder Lichtstrom- Getriebemotor.

Profesionální kontinuální míchačka pro všechny 
prefabrikované pytlované směsi.  Mísící kapacita do 25 
l/min.  Ideální pro plnění staveništního čerpadla nebo 
maltové pumpy namíchanou omítkou, torkretovací
maltou, zdící maltou a pod. Pohon robustním 
elektromotorem jednofázovým(230V) nebo třífázovým 
(400V), váha 100 kg. Lze snadno rozložit a převážet v 
zavazadlovém prostoru osobního vozu kombi.

Durchlaufmischer ● Kontinuální míchačky

ESTROMAT 404 KM

Durchlaufmischer mit Intensiv-Kurzmischer für feinkörnige, 
trocken vorgemischte  Fertigmaterialien als Sackware. Das 
spezielle Mischsystem eignet sich insbesondere für 
Spachtelmassen, Klebemörtel und ähnliche feinkörnige 
Materialien, die knotenfrei aufbereitet werden müssen. 
Wahlweise mit Lichtstrom- oder Drehstrommotor ausgerüstet.

Kontinuální míchačka s krátkou mísící trubicí pro 
intenzivní mísení jemnozrnných prefabrikovaných 
pytlovaných směsí do zrnitosti kameniva 6mm 
rozebiratelná pro snadný transport. Speciální mísící
systém je vhodný zejména pro stěrky, stavební lepidla 
a podobné jemnozrnné materiály, vyžadující namíchání
s obzvláště vysokou homogenitou směsi „bez cucků“.  
Možno vybavit jednofázovým (230V) i třífázovým 
(400V) elektromotorem, výkon až 25 l/min, váha 85 kg.



Mísící pot

ESTROMAT 260 E

Estrich Misch- und Fördermaschine für Zement- Sand und Beton-
Estrich, Druckförderkessel 260 l, eingebautes Mischwerk, Antrieb 
5,5kW oder 7,5kW- Drehstrom- Getriebemotor, erforderlicher 
Kompressor ab 3 m³/min

Pneumatická mísící pumpa zavlhlých cementových a 
betonových  potěrových směsí do zrnitosti kameniva 
8mm. Tlaková nádoba o objemu 260 l, záměs až 220l, 
zabudovaná mísící hřídel. Pohon třífázovým (400V) 
elektromotorem s převodem o výkonu 5,5 kW, nebo 7,5 
kW. Dopravní výkon max. 4 m³/hod. Pro provoz vyžaduje 
přídavný stavební kompresor min. 3 m³/min. Pojízdný po 

veřejných komunikacích jako přívěs.

ESTROMAT 260 EB

Estrich Misch- und Fördermaschine mit aufgebautem Beschicker
für Zement- Sand und Anhydrit- Sand- Estrich. 
Druckförderkessel 260 l, eingebautes Mischwerk, Antrieb 5,5kW 
oder 7,5kW- Drehstrom- Getriebemotor, erforderlicher 
Kompressor ab 3 m³/min

Pneumatická mísící pumpa zavlhlých cementových a 
betonových  potěrů podlah do zrnitosti kameniva 8mm
s namontovanou hydraulickou násypkou pro snadné
plnění. Tlaková nádoba o objemu 260 l, zabudovaná
mísící hřídel. Pohon třífázovým (400V) elektromotorem 
s převodem o výkonu 5,5 kW, nebo 7,5 kW. Pro provoz 
vyžaduje přídavný stavební kompresor min. 3 m³/min. 

Pojízdný po veřejných komunikacích jako přívěs.

ESTROMAT 260 E-LS-2,2

Estrichförderer ● Mísící pumpy pro podlahové potěry

Extrem geräuscharme (dbA<70) Estrichmaschine mit 
sparsamen Drehstromantrieb, geeignet für alle Baustellen, 
besonders für Reparatur- und Sanierarbeiten auf Stadt-
Baustellen. Der integrierte Schraubenkompressor mit 
Elektroantrieb und der Getriebemotor des Mischwerks 
kommen mit einer kleinen, baustellenüblichen 32A-
Drehstromsteckdose aus.

Extrémně tichá (dbA<70) pneumatická pumpa 
potěrových směsí bez emisí vhodná pro veškeré
stavby, zejména pro rekonstrukce a sanace v centrech 
měst. Tlaková nádoba o objemu 260 l, záměs až 220l, 

zabudovaná mísící hřídel. Integrovaný šroubový 
kompresor s elektropohonem i úsporný třífázový 
převodovaný elektromotor mísícího zařízení vystačí s 
běžnou staveništní zásuvkou 32A/400V. Výkon až 3 
m³/hod., váha 1380 kg., pojízdný jako brzděný přívěs.



ESTROMAT 260 DS4-3

Estrich Misch- und Fördermaschine für Zement- Sand und 
Anhydrit- Sand- Estrich, Druckförderkessel 260 l, eingebautes 
Mischwerk, aufgebauter Schrauben- Kompressor 4,1 m³/min, 
ölgekühlter 3-Zylinder- Dieselmotor, strassenfahrbar, 
Förderleistung bis 4 m³/h

Výkonná pneumatická mísící a dopravní pumpa 
zavlhlých cementových a betonových  potěrových
směsí do zrnitosti kameniva 16mm. Tlaková nádoba o 
objemu 260 l, záměs až 220l, zabudovaná mísící hřídel, 
zabudovaný šroubový kompresor 4,1 m³/min . Pohon 
olejem chlazeným 3-válcovým dieselovým motorem. 
Dopravní výkon až 4 m³/hod., váha cca 1590 kg. 
Způsobilá provozu po veřejných komunikacích jako 
brzděný přívěs. Lze dovybavit hydraulickou násypkou 
pro snadné plnění a radlicí.

ESTROMAT 260 DS5-3 

ESTROMAT 260 DS5-3 B

Estrich Misch- und Fördermaschine für Zement- Sand und 
Anhydrit- Sand- Estrich mit aufgebautem Beschicker, 
Druckförderkessel 260 l, eingebautes Mischwerk, aufgebauter 
Schrauben- Kompressor 5,3 m³/min, ölgekühlter 3-Zylinder-
Dieselmotor, strassenfahrbar, Förderleistung bis 4,5 m³/h

Extrémně výkonná hydraulická mísící a dopravní
pumpa zavlhlých cementových a betonových  
potěrových směsí do zrnitosti kameniva 16mm s 
namontovanou hydraulickou násypkou pro snadné
plnění. Tlaková nádoba o objemu 260 l, záměs až 220l, 
zabudovaná mísící hřídel, zabudovaný šroubový 
kompresor 5,3 m³/min. Pohon olejem chlazeným 3-
válcovým dieselovým motorem. Dopravní výkon až 4,5 
m³/hod., váha cca 2000 kg Způsobilá provozu po 
veřejných komunikacích jako brzděný přívěs. Lze 
dovybavit mechanickou radlicí pro přihrnování písku.

Estrich Misch- und Fördermaschine für Zement- Sand und 
Anhydrit- Sand- Estrich, Druckförderkessel 260 l, eingebautes 
Mischwerk, aufgebauter Schrauben- Kompressor 5,3 m³/min, 
ölgekühlter 3-Zylinder- Dieselmotor, strassenfahrbar, 
Förderleistung bis 4,5 m³/h

Extrémně výkonná pneumatická mísící a dopravní
pumpa zavlhlých cementových a betonových  
potěrových směsí do zrnitosti kameniva 16mm. 
Tlaková nádoba o objemu 260 l, záměs až 220l, 
zabudovaná mísící hřídel, zabudovaný šroubový 
kompresor 5,3 m³/min. Pohon olejem chlazeným 3-
válcovým dieselovým motorem. Dopravní výkon až 4,5 
m³/hod., váha cca 1665 kg. Způsobilá provozu po 
veřejných komunikacích jako brzděný přívěs.

Estrichförderer ● Mísící pumpy pro  podlahové potěry



ESTROMAT S 70 - Silo

Silomischpumpe, leistungsstarkes geschlossenes Misch- und 
Fördersystem für Fließestrich, ideal zum Transport mit Materialsilo. 
Sie besitzt einen 9,2kW Drehstromantrieb sowie eine 
verschleißarme Schneckenpumpe und benötigt nur geringe Wartung. 
Steuerung in Silo- oder Beistellausführung lieferbar. Leistung bis 120 
l/min, Siloflansch DN250 oder DN350

Mísící pumpa pod silo.  Výkonný uzavřený mísící a dopravní
systém pro lité anhydritové potěry. Ideální pro dopravu s 
materiálovým silem. Je vybavena třífázovým (400V) 
elektropohonem o výkonu 9,2kW a šnekovým čerpadlem s 
nízkým otěrem, vyžaduje tedy pouze drobnou údržbu. Skříň s 
ovládáním v provedení buď k pevné montáži na silo, nebo 
samostatně závěsná / stojící. Výkon až 120l/min., váha 270 –
345 kg,   příruba pod silo DN250mm nebo DN350mm.

PUTZKNECHT S 60 GA-3

Stationär arbeitende Misch- und Förderanlage zum kontinuierlichen 
Verarbeiten von schnell abbindenden Stuck- Gipsen, auch mit 
Glasfaserarmierung, zur Herstellung von Gipsplatten und 
Gipsformen. Die Beschickung erfolgt mittels Sackware oder 
Rohrschnecken-förderer. Die Leistung lässt sich von 15 – 40 l/min 
stufenlos einstellen. 

Stacionární mísící dopravník pro kontinuální zpracování
rychlovazných sádrových směsí případně vyztužených skelnými 
vlákny pro výrobu sádrokartonových desek, sádrových 
štukatérských prvků, fabionů, profilů, ozdob a sádrových forem. 
Plnění pytlovanou směsí nebo pomocí šnekových dopravníků. 
Výkon lze nastavit plynule od 15 do 40 l/min.

Fließestrichpumpen ●● Pumpy samonivelačních potěrů

Spezialanwendungen ● Speciální aplikace

Diese Variante der S70 ist für Sackbeschickung vorgesehen und dient 
zum schnellen Einsatz und gleichzeitig hoher Leistung bei der 
Verarbeitung von  Fließestrich und Bodenausgleichsmassen.  Der 
wartungsfreie Drehstromantrieb und die verschleißarme 
Schneckenpumpe gewährleisten einen wirtschaftlichen Einsatz mit 
Leistungen bis 80 l/min. 

ESTROMAT S 70 - 6

Tato varianta S70 je určena pro pytlované směsi a 
umožňuje rychlé operativní nasazení při současné vysoké
kapacitě zpracování litých potěrů a vyrovnávacích 
samonivelačních podlahových stěrek. Bezúdržbový
třífázový (400V) elektropohon a šnekové čerpadlo s 
nízkým opotřebováváním otěrem zajišťují hospodárný 
provoz s výkonem až 80 l/min. Váha 245 kg.



ESTROMAT 442

Die Misch- und Pumpeinheit ESTROMAT 442 wird für die 
Verarbeitung von Fließestrich und Bodenausgleichmassen 
eingesetzt. Die Beschickung von Trockenmaterial aus BIG-BAGS 
erfolgt mittels angebautem hydraulischen Ladekran. Die 
standardmäßige Pumpleistung kann, je nach Erfordernis stufenlos 
mittels Frequenzumrichter zwischen 20 –100 l/min eingestellt 
werden. Strassenfahrbar.

Mísící pumpa ESTROMAT 442 se používá ke zpracování
litých potěrů a vyrovnávacích podlahových stěrek. Plnění
suchou směsí z BIG-BAGů probíhá pomocí intergrované
hydraulické ruky. Dopravní výkon lze prostřednictvím 
frekvenčního měniče plynule nastavit mezi 20 – 100 l/min. 
Elektropohon třífázovým proudem (400V), váha 3200kg. 
Systém je namontován na dvouosém podvozku brzděného 
přívěsu a je způsobilý provozu na veřejných komunikacích.

PUTZKNECHT S 64 E-SCH-2

Die Mischpumpe PUTZKNECHT S64E-SCH-2 wurde speziell 
entwickelt zum Mischen und Pumpen von Schaumzement-
Mischungen aus Trockenzement und Schaumlösung für 
Isolierarbeiten auf Dächern, Unterlagsboden für Estriche etc. 
Strassenfahrbar

ESTROMAT 260-600 ISO

Misch- und Fördermaschine zum Verarbeiten von 
zementgebundenen Isolationsmassen. Druckförderkessel 
600 l, eingebautes Mischwerk, Antrieb 5,5kW- Drehstrom-
Getriebemotor, erforderlicher Kompressor ab 3 m³/min

Stacionární pneumatická mísící pumpa pro mísení a 
čerpání cementem pojených izolačních hmot  jako 
polystyrenbeton, perlitbeton a pod. Tlaková nádoba o 
objemu 600l se zabudovanou mísící hřídelí poháněnou 
třífázovým (400V) převodovaným elektromotorem o 
výkonu 5,5kW. Dopravní výkon max. 10 m³/hod., váha 
prázdné pumpy cca 1200 kg. Pro provoz vyžaduje 
přídavný stavební kompresor min. 3m3/min.

Mísící pumpa PUTZKNECHT S64E-SCH-2 byla vyvinuta 
speciálně pro mísení a čerpání pěnobetonových směsí z 
cementu a zpěňovacích přísad pro tepelně izolační a 
vyrovnávací vrstvy na střechách a v podlahách. Integrovaný 
generátor pěny. Mísící a dopravní výkon lze plynule nastavit 
mezi 2 - 6 m³/hod., elektropohon třífázovým proudem (400V), 
váha 1100 kg. Způsobilá provozu na veřejných komunikacích 
jako brzděný přívěs.

Spezialanwendungen ● Speciální aplikace



Přehledná tabulka pro výběr strojů UELZENER 
podle zpracovávaných materiálů a 
doporučení pro speciální aplikace

Tabelle zur Auswahl von UELZENER-Maschinen 
für die Verarbeitung von Materialien und 
Empfehlung für spezielle Anwendungen

uelzener
KOMPETENTNÍ V
MÍSENÍ A ČERPÁNÍ

KOMPETENT IN
MISCHEN UND FÖRDERN

Použití / MateriálAnwendungen / Material

Stucco, sádrové stěrky●Stuckgips

Sanační omítky●●●●●Sanierputz

Vyplňování zárubní●●●●●●Zargen hinterfüllen

Stavební lepidla●●●●●●●Klebemörtel

Hlinité / jílové omítky suché●●●●●Lehmputz / Trockenmörtel

Hliněné / jílové omítky tekuté●●●Lehmputz / Nassmörtel

Strojní sádrové omítky●●●●●Maschinen-Gipsputz

Strojní vápeno-cementové omítky●●●●●●●●Maschinen-Kalk-Zementputz

Lité samonivelační potěry podlah●●●●●Fließestrich

Protipožární malty●●●●●Brandschutzmörtel

Prefabrikované omítkové směsi●●●●●●●●●●●Fertigputz

Jemné omítky●●●●●Feinputz

Cementové potěry podlah●●●Zement - Estrich

Zušlechtěné omítky●●●●●●●Edelputz

Tepelně izolační malty ( EPS )●●●Dämmputz ( EPS )

Čerpání betonu●●●Betonfördern

Staveništní směsi●●Baustellenmischungen

Zpevňovací torkretové malty●●●●●●●Armierungsmörtel
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MASCHINENTYP  MASCHINENTYP  ►►

Pneumatická pumpa zavlhlých směsí●●●Pneumatischer Förderer, nass

Pneumatická pumpa suchých směsí●●Pneumatischer Förderer, trocken

Kontinuální míchačka●●●Durchlaufmischer

Talířová míchačka●Tellermischer

Mísící pumpa●●●●●●●●●Mischpumpe

Šnekové čerpadlo●●●●●●●●●●●●Schneckenpumpe

KonstrukceBauart

Mísení a čerpání zavlhlých směsí●●●Mischen und erdfeucht fördern

Mísení a čerpán tekutých směsí●●●●●●●●●Mischen und Nass Fördern

Čerpání tekutých směsí●●●●Nass Fördern

Čerpání suchých směsí●●Trocken Fördern

Mísení●●●●Mischen

FunkceFunktionen



UELZENER
Maschinen GmbH

Das UELZENER Maschinen-Programm

für den Hochbau
Verputzmaschinen mit Mischer
Mischpumpen für Fertigmörtel

Mörtelpumpen
Estrich -Misch- und -Förderanlagen

Fließestrichpumpen
Betonförderer

Förderanlagen für Fertigmörtel
für den Bergbau

Hinterfüll-Mischpumpen
Schaummörtel-Mischpumpen

Schneckenpumpen für Bergbaumörtel
Durchlaufmischer für Bergbaumörtel

Mischanlagen für Verfüllmörtel
Rohrschneckenförderer

für den Tunnel-und Tiefbau
Anker-Verpreßpumpen

Injektions- und Verfüllanlagen
Tübbing-Hinterfüll-Anlagen

Pneumatische Betonförderer
Betonnaßspritzmaschinen

für den Feuerfestbereich
Mischpumpen für Tundish-Spritzmassen

Misch- und Förderanlagen für Vibrationsmassen
Kolbenpumpen für Feuerfestmassen

Durchlaufmischer für Feuerfestmassen
Trockengutmischer für Feuerfestmassen

für Industrie, Umwelt und Entsorgung
Dickstoff-Pumpen

Vermörtelungsanlagen für Abfallstoffe
Kalkmilch-Mischanlagen

Schlamm-Kalk-Behandlungsanlagen
Mörtel-Beschichtungsanlagen

Mehrkomponenten-Misch-und-Förderanlagen

Program stroj ů UELZENER 

pro stavební pr ůmysl
Mísící omítačky, omítací pumpy
Mísící pumpy pro prefabrikované maltové směsi
Pumpy na malty
Mísící pumpy pro podlahové potěry
Pumpy pro lité samonivelační potěry
Dopravníky na beton
Dopravníky prefabrikovaných maltových směsí
pro d ůlní a t ěžební pr ůmysl
Mísící pumpy pro výplně a zásypy 
Mísící pumpy na pěnocementové malty
Šneková čerpadla na důlní malty
Kontinuální míchačky na důlní malty
Mísící zařízení pro výplně a přepážky důlních chodeb
Šnekové dopravníky a čerpadla
pro tunelá řství, dopravní a inženýrské stavitelství
Tlakové pumpy pro předpjaté kotvy
Zařízení pro injektáže, betonáže a výplně
Zařízení na výplně a zásypy tybinků
Pneumatické dopravníky betonu
Torkretovací stroje
pro žáruvzdorné hmoty do oceláren a sléváren
Mísící pumpy pro žáruvzdorné nástřiky nádob a forem 
Mísící dopravníky pro dusací žáruvzdorné hmoty
Pístové pumpy na žáruvzdorné materiály
Kontinuální míchače žáruvzdorných hmot do pecí a pánví
Míchačky mísící žáruvzdorné materiály za sucha 
pro pr ůmysl, ekologii a zpracování odpadu
Dopravníky kalů a materiálů s vysokou hustotou
Zařízení pro stabilizaci a injektáž odpadu
Míchačky vápenného mléka
Zařízení na vápnění kalu
Zařízení pro nástřiky a torkrety
Mísící dopravníky pro vícesložkové materiály

UELZENER MASCHINEN GMBH
Wiesenstrasse 18
D-65843 Sulzbach

Germany

Tel.+49 6196 5840    Fax: +49 6196 71273
e-mail: contact@uelzener-ums.de
Homepage: www.uelzener-ums.de


