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PFT LOTUSXS

Implementação rápida, confiável, eficiente, fácil manuseio - 

o pequeno, prático e econômico misturador de parafuso 

horizontal de PFT

Descrição Funcional Campo de aplicação Vantagens à primeira vista

O pequeno e compacto misturador de parafuso horizontal 

PFT LOTUS XS para materiais em sacos com conexão de 

corrente alternada. O PFT LOTUS XS mistura contínua e 

totalmente automaticamente todas as argamassas secas à 

base de cal e cimento até um tamanho de grão de 4 mm.

O inovador eixo de mistura especial fornece 

uma mistura ideal com uma potência mínima 

do motor.

Devido à entrada de água perfeitamente situada, 

dificilmente surgem grumos e o misturador é 

quase autolimpante. O design claro dos controles 

facilita o manuseio do mixer PFT.

Para todos os tipos de argamassas secas até um 

tamanho de grão de 4 mm, tais como:

você Argamassas para ladrilhos e juntas

você Alvenaria leve e argamassas de alvenaria

você Argamassas de reforço e colagem

você Scratch renderers

você Rebocos de cimento

você Rebocos isolantes

você Morteiros de mesa

você Compostos de nivelamento

você Renderizações pontilhadas

você Emplastros de cal

você Restaurações de restauração

você Renderizações finas

e muitos mais …

você manuseio fácil

você funciona de forma poderosa e confiável com

você fluxo de luz

você baixos esforços de limpeza e manutenção

você altura de enchimento ajustável

você fluxo de argamassa especial à prova de violação

você fácil de transportar - manusear no

você tubo de mistura e pés de apoio recolhíveis

você pequeno, leve, prático e compacto

você sem bocal de saída de repuxo profundo

você para que você possa mover facilmente um transportador

você bomba ou uma tina de argamassa sob o

você misturador de parafuso

você coletor de água com redutor de pressão
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Todos os direitos e alterações técnicas reservados. Garantimos o 

acabamento perfeito e perfeito das nossas máquinas. Os números 

fornecidos em relação à produção, equipamento e desempenho são 

baseados na experiência e podem variar no caso de mudanças nas 

circunstâncias. Além disso, devem ser observadas as instruções dos 

fabricantes de materiais / argamassas. Alterações, reimpressões e 

reproduções fotomecânicas, mesmo em extratos, requerem a 

permissão de Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT LOTUS XS – GB / 1M / 12.14 / FLY

Dados técnicos PFT LOTUS XS Equipamento básico

Parte no.

Descrição

00246057

LOTUS XS

230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,3 kW, AZUL 2-16 20 l / min

Motor redutor de 1,3 kW

230 V, 50 Hz, fase única 280 rpm

230 V, 50 Hz, fase única, plugue Schuko DN12 

(1/2 ")

máx. 4mm

Misturador de parafuso horizontal PFT LOTUS XS:

- motoredutor 1,3 kW, 280 rpm

- eixo de mistura de aço

- eixo de mistura especial

- fluxo de argamassa removível

- coletor de água com redutor de pressão

- operação e controle: iniciar / parar

- pedaleira rolável, pode ser arrumada

- na máquina para transporte

- instruções operacionais

A máquina é enviada em uma caixa, não 

montada.

Capacidade de mistura *

Dirigir

Velocidade

Conexão de força

Conexão de água

Tamanho de grão

Dimensões e peso

Conteúdo de Hopper

Comprimento total

Largura geral

Altura geral

Altura da saída de argamassa

Peso total

50 l 1

1.240 mm

635mm

975 - 1.115 mm, altura ajustável

535 - 675 mm

66 kg

Acessórios necessários
Cabo de extensão 3 x 2,5 mm 2,

AZUL 2-16A - 25m, Parte no. 20423400

Mangueira de água Geka / Geka

DN19 (3/4 ") - 40m, parte no. 20212100

* dependendo da qualidade e consistência da argamassa; tipo de eixo de mistura

* Devem ser observadas as recomendações das diretivas do produtor do material.

1 isso confirma a 1,6 sacas com um conteúdo de 30 kg

Encontre mais informações e acessórios em www.pft.eu

Knauf PFT GmbH & Co. KG

PO Box 60

97343 Iphofen

Einersheimer Straße 53

97346 Iphofen

Alemanha

Knauf AMF

Sistemas de teto

Knauf Bauprodukte

Soluções profissionais em casa

Knauf Dämmstoffe

Material isolante de poliestirol

Knauf Gips

Sistemas de construção a seco

Sistemas de Solo

Sistemas de gesso e fachada

Knauf Integral

Tecnologia de fibra de gesso

para solo, parede e teto

Knauf AQUAPANEL

AQUAPANEL ® Placa de cimento

TecTem ®, Preenchimento de material isolante

Knauf PFT

Técnica de máquina, fabricação de plantas

Knauf riessler

Experiência de superfície

Marbos

Sistemas de argamassa para

Cobertura de Pavimentação em Engenharia Civil

Sakret Bausysteme

Argamassa seca para

Nova construção e renovação

Isolamento Knauf

Material isolante para

Renovação e nova construção


