
PULSOR 200  
 
TRELLEBORG BETON POMPASI UÇ 
HORTUMLARI (Zor şartlar için özel üretim) 
 
KULLANIM ALANLARI : 
 
• Yüksek basınç ve aşınma direnci ihtiyacı duyulan  

standart dışı zor şartlarda. 
• Mobil beton pompaları ve sabit beton dağıtım 

platformlarının beton transfer  uç hortumu olarak, 
• Beton, kireçli harç ve sulu çimento uygulamalarında, 
• Çimento ve minerallerin pnömatik  transferinde, 
• Her nevi donatılı harcın sevk edilmesinde. 
• Tünellerde, Fore kazık ve delme işlerinde çamur –

mayi transfer hortumu olarak, mükemmel aşınma 
direnci ve yüksek basınç mukavemeti ile emniyetli ve 
uzun ömürlü kullanımı garanti eder. 
 

AVANTAJLARI : 
 
• Özel ve zor çalışma şartları için üretilmiştir. Yüksek 

basınç ve aşındırıcı ortamlar için mükemmel sonuç 
verir 

• Kolay kullanım için son derecede esnektir. 
• Eşdeğer basınç mukavemetinde olan emsallerinden 

çok daha hafiftir.   
• Maksimum güvenliği garanti ederken büyük 

basınçlar altındaki yüklere dayanıklı bir yapıya 
sahiptir. 

• Hortum yapısı nedeniyle kırılma ve burkulma söz 
konusu olmadığı gibi ters pompalamak sureti ile 
temizlemek sorunsuzdur. 

• Kaliteye önem veren beton pompası üreticilerinin 
yüksek basınçlı pompalarında orijinal (OEM) 
ekipman olarak  yıllardır tercih ettiği markadır.  
(SCHWING, PUZMEISTER ......) 

 
 
 
 
TEKNIK BİLGİLER : 

 
 
 
Teknik tanımlama :  
 
Hortum iç yapısı : Aşınma dirençli - doğal kauçuk, siyah renkte   
                                  pürüzsüz  yapı. 
Takviye  :  ≤ 65 mm iç çaplı hortumlarda 2 kat çelik örgü 
     ≥ 76 mm  iç çaplı hortumlarda 4 kat çelik örgü 
Dış gövde : Aşınma ve hava şartlarına dayanımlı, doğal   
                                  kauçuk, siyah,  fabrika pres baskılı 
Çalışma basıncı : 85 Bar 
Maksimum bas. : 200 Bar 
Isı dayanımı : -30 ºC  ;  + 80 ºC 
Standart Boylar :  4 ve 6 metre boylarda 
Standart Flanşlar : Pompa imalatçıları verilerine göre  5.5”  
                                  tek veya isteğe göre çift flanşlı 
Markalama :  Şerit halinde kalıp kabartma baskı  TRELLEBORG              
                                   ve  PULSOR 200 yazıları – kırmızı trapez şerit    
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50.00 9.00 ± 0.75 68.00 ± 1.50 200 0.8 200 2.36 
65.00 10.00 ± 0.75 85.00 ± 1.50 200 0.8 250 3.88 
76.20 12.90 ± 1.00 102.00 ± 1.50 200 0.8 270 5.55 
101.60 14.20 ± 1.00 130.00 ± 1.75 200 0.8 300 8.13 
115.00 14.00 ± 1.00 143.00 ± 1.75 200 0.8 320 9.21 
125.00 16.00 ± 1.00 157.00 ± 2.00 200 0.8 360 11.13 
150.00 18.00 ± 1.00 186.00 ± 2.00 200 0.8 570 14.85 

 
 
Beton Pompası uç hortumu alırken/ kullanırken  dikkat edilmesi gereken hususlar : 

 Pompanızın çalışma basıncı ile teknik değerleri kontrol ediniz. (Standart çalışma basıncı 70-85 Bar)  
 Boom çatlaklarına sebep olmaması için hafif olmalıdır , ilave hortum ancak pompa üreticilerinin talimatları 

doğrultusunda takılabilir.    
 Kolay kullanım için bükülme yarıçapı mümkün mertebe küçük olmalıdır. 
 Emiş yaparken büzülmemesi için vakum değerleri pompa üreticilerinin belirlediği standartta  olmalıdır. 
 Beton basımında zaman önemlidir, en uzun ömürlü hortumu tercih etmek  tasarruf etmek demektir. 
 Kullanım ömrü kullanılan kauçuk kalitesi ve donatı ile doğru orantılıdır, kullandığınız hortumların ömrünü test ediniz. 
  Fiyat-Ömür analizleri size en doğru ve en ekonomik hortumu ifade edecektir.  


