
VOORDELEN BIJ GEBRUIK VAN SCHWAMMFIX 880 VOOR VOEGWERKEN MET FLOWJOINT®

E�  ciënte reiniging van het oppervlak in één beweging
Geen uitwassen van de voegen
Aanzienlijke tijdswinst
Gecontroleerde afvoer van de mortelresten

•
•
•
•

WERKING VAN HET TOESTEL

Bij het opvoegen van opritten, terrassen en openbare wegen met 
FLOWJOINT® kan de overgebleven mortel op het oppervlak door 
de SCHWAMMFIX 880 e�  ciënt opgenomen en afgevoerd worden.

De SCHWAMMFIX 880 bestaat uit een sponsband die aangedre-
ven wordt door een 4-takt benzinemotor. De sponsband neemt de 
mortel op van het oppervlak en wordt vervolgens door een wa-
terbad getrokken waar deze gespoeld en uitgeperst wordt tussen 
twee rollen. 

TECHNISCHE DATA

 36 cm
 4-takt benzinemotor met aparte oliesensor
 octaangehalte minimum 95
 10 W40
 65 L
 80 kg

Breedte sponsband
Motor

Benzine
Olie

Inhoud waterreservoir
Gewicht toestel

FLOWJOINT® & SCHWAMMFIX 880
De ideale combinatie voor het opvoegen van grote oppervlakken

Bij het opvoegen van opritten, terrassen en openbare wegen met 
FLOWJOINT® kan de overgebleven mortel op het oppervlak door 

 880 e�  ciënt opgenomen en afgevoerd worden.

 880 bestaat uit een sponsband die aangedre-
ven wordt door een 4-takt benzinemotor. De sponsband neemt de 
mortel op van het oppervlak en wordt vervolgens door een wa-
terbad getrokken waar deze gespoeld en uitgeperst wordt tussen 

E�  ciënte reiniging van het oppervlak in één beweging

 4-takt benzinemotor met aparte oliesensor
 octaangehalte minimum 95
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Nieuwe sponsband technologie: met nieuwe sponsmateria-
len voor de opname van zandkorrels tot 4 mm. De sponsband 
wordt door een transportband met aandrijfriem aangedreven, 
en kan hierdoor niet uitrekken of schuin lopen, wat de levens-
duur ten goede komt.

1.

2. Door de persrollen omhoog te klappen kan de sponsband een-
voudig vervangen worden.

3. Een watercontainer van 65 L geeft voldoende autonomie alvo-
rens het water ververst dient te worden. De aluminiumrollen 
hebben een lange levensduur en zijn onderhoudsarm.

4. De grote luchtbanden maken de machine gemakkelijk handel-
baar, en verdelen de banddruk.

5. Met een draaiwiel kan de sponsband in hoogte versteld wor-
den, en de druk op de sponsband traploos ingesteld worden.

FLOWJOINT® & SCHWAMMFIX 880
De ideale combinatie voor het opvoegen van grote oppervlakken


