
Håndpumper til mørtel
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Blanding Opfyldning af pumpe Fyldning af hul

Håndpumper til mørtel bruges til: udfyldning af hulrum, lavtryksinjektion, til fuger og til 
at fylde mørtel i vindueskarme, til ankerhul med pumpebar mørtel med kornstørrelser   
op til 4 mm diameter (model 1-5) og meget mere. 

Det indre pakningssæt sikrer lækagefrit arbejde, når du arbejder over hovedhøjde. Blan-
dingen suges ind i håndpumpen ved at trække håndtaget tilbage og derefter er pumpen 
klar til brug.
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Beskrivelse: Model 1

Detaljer: Lang model, spalte 18 mm

Bestillingsnummer: BM13300012

Beskrivelse: Model 2

Detaljer: Vinkel 30°, hul diameter 24 mm

Bestillingsnummer: BM13300016

1,2 kg kapacitet

0,9 kg kapacitet

Model 1 - 5

Anvendelsesmuligheder:

• Udfyldning af dør- og vindueskarme
• Udfyldning af hulrum
• Arbejde ed filler
• Pudsarbejde
• Kosmetisk arbejde med beton
• Brandsikker mørtel
• Mørtel til rammer og karme
• Og meget mere…

Til brug med mørtel med kornstørrelse op til 4 mm



Beskrivelse: Model 5

Detaljer: kort model, spalte 18 mm

Bestillingsnummer: BM13300011

Beskrivelse: Model 4

Detaljer: kort model, spalte 10 mm

Bestillingsnummer: BM13300010

Beskrivelse: Model 3

Detaljer: Vinkel 30°, spalte 18 mm

Bestillingsnummer: BM13399915

0,9 kg kapacitet

0,9 kg kapacitet

0,9 kg kapacitet



Beskrivelse: Model 6

Detaljer: Vinkel 30°, forlænger slange dia 13 mm

Bestillingsnummer: BM13300016-GK

Beskrivelse: Model 7

Detaljer: Vinkel 30°, forlænger slange dia 25 mm

Bestillingsnummer: BM13300016-GK10

0,9 kg kapacitet

Model 6 - 7

0,9 kg kapacitet

Anvendelsesmuligheder:

Anvendes til: tynd mørtel, vandtæt 
mørtel og mineraltætning, når der 
udføres:

• Udfyldning af hulrum
• Kosmetisk arbejde med beton
• Mørtel til rammer fugning
• Arbejde med ekspanderende mørtel
• Injektionscremer 
• Og meget mere…
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Udfyldning af hulrum



Beskrivelse: Model 8

Detaljer: Ret, INOX fugenæse dia 16 mm

Bestillingsnummer: BM13300019

Model 8

0,9 kg kapacitet

Anvendelsesmuligheder:

bruges til  tynd mørtel med 
kornstørrelser på op til 2 mm, når 
der udføres:

• Udfyldning af hulrum
• Udfyldning af ankerhuller
• Arbejde med murmørtel/fugemørtel
• Injektionscremer 
• Og meget mere…

INOX 16mm

Udfyldning af hul, forankringshul



Beskrivelse: Model 9

Detaljer: Ret, fitting GEKA 1/2“

Bestillingsnummer: BM13300020

Beskrivelse: Model 10

Detaljer: Vinkel 30°, fitting GEKA 1“

Bestillingsnummer: BM13300021

0,9 kg kapacitet

Model 9 - 10
Basismodel med GEKA kobling til slanger og fugemundstykker

0,9 kg kapacitet

Anvendelsesmuligheder:

Model 9-10  er vores testede og vel-
kendte håndpumper med GEKA-for-
bindelse.
Bruges til arbejde med tynde mørtler 
og mineraludfyldning.
Benyttes fx ved fyldning af murmør-
tel og fugemørtel i hulrum eller kar-
me, og når der udføres mineralud-
fyldning og meget mere…
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Tilægsudstyr 
til basismodel

Beskrivelse: Slange dia 25 mm - GEKA

Detaljer: Forlængerslange 40 cm dia 25 mm

Bestillingsnummer: BM13300002

Beskrivelse: Fugenæsesæt  - GEKA

Detaljer: Fugenæsesæt 5 stk

Bestillingsnummer: BM13300004

Beskrivelse: Iavtrykskobling

Detaljer: lavtrykskobling - I 8mm

Bestillingsnummer: BM133*****

Beskrivelse: Slange dia 13 mm - GEKA

Detaljer: Forlængerslange 40 cm dia 13 mm

Bestillingsnummer: BM13300001

1“ 1/2“



✓ Op til 60% tidsbesparelse    -> reducérer arbejdsomkostninger

✓ Fordelagtige indkøbspriser    -> betaler sig efter første brug

✓ Holdbar plastik    -> letvægt – 0,88 kg til 1,10 kg i egenvægt 

✓ Anvendes ved kornstørrelser på op til 4 mm    -> nemt at arbejde med ildfast mørtel

✓ 100% tæt     -> takket være vores specielle konstruktion

pumpen til professionelle

  forhandler / service:

    


