
A NOVA EXPERIÊNCIA

DE QUALIDADE E VALOR.



PFT - O FLUXO DE PRODUTIVIDADE

DESCUBRA AGORA O

PFT G4

Especialistas, que trabalham duro todos os dias, não se comprometem com seus equipamentos. Tão pouco quanto 

fazemos quando se trata da qualidade de nosso PFT G4.

Mais de cem detalhes foram melhorados para que hoje o PFT G 4 apresente-se 

mais amigável e prático do que nunca!

Descubra por si mesmo os muitos benefícios:

FEITO NA ALEMANHA

Uma estrutura tubular consolidada 

suporta grandes cargas

facilmente.

Máxima estabilidade devido à estrutura 

robusta do quadro com suporte de roda 

consolidado.

Transporte seguro com empilhadeira 

graças às placas de empilhadeira 

integradas.

Sem danos aos encaixes e 

interruptores, uma vez que estão 

protegidos no contorno interno da 

estrutura.

Maior segurança no transporte

uma vez que não há 

plugues salientes.

Grande caixa de controle: excelente 

facilidade de manutenção e proteção 

otimizada contra poeira.

Também pode ser entregue como uma 

versão comutável

FC 230 / 400V.

Saída de água melhorada pela 

inclinação da bomba e proteção ideal 

contra congelamento, pois a água 

residual pode ser drenada 

completamente.

Operação suave, obrigado

para filtros finos grandes com um tamanho 

de malha pequeno.

Troca fácil das torneiras.

Tubo de mistura fácil de ajustar com a 

ajuda do novo suporte do tubo de 

mistura.

Fácil limpeza e manutenção graças à 

borracha intercambiável opcional

zona de mistura.

Transporte seguro graças aos quatro 

suportes a uma altura e ao fiável 

mecanismo de dobragem.

Melhor manuseio devido a duas 

alças adicionais no recipiente.

Grande caixa de ferramentas, que é 

adequada, por exemplo, para apoiar o 

limpador do tubo de mistura, limpar o eixo 

e / ou

pistola de pulverização.

O compressor de ar é automaticamente 

preso durante o transporte se o 

transporte for feito por um guindaste.

Protegendo o compressor de ar da sujeira 

com a caixa de ferramentas montada nele 

e o

respingo opcionalmente disponível

abas.

A tampa de metal e a película protetora 

de PVC opcional protegem as conexões 

da sujeira.

Fixação integrada para a chave 

do rotor.

Perfeitamente manutenção

amigável graças à fácil 

acessibilidade das torneiras e 

interruptores de pressão.

Colocação em funcionamento segura da coifa 

de injeção, pois a grade de proteção pode 

permanecer no recipiente de alimentação de 

material.

Melhor ajuste da capa de 

injeção graças ao suporte 

redesenhado.

Elevada segurança no transporte graças 

aos suportes de elevação reforçados e 

facilmente acessíveis.

Melhor proteção e transporte devido ao 

quadro de proteção do motor rotativo.

Redução da exposição ao pó: 

montagem subsequente

do defletor opcional evita que o ar 

gire no recipiente de alimentação 

de material.

Alta taxa de entrega de até 85 l / 

min no caso de um

aplicação de mesa flutuante

(até agora apenas até 55 l / min) com uma 

simples mudança de roda Starr.

A porca da bandeja de alimentação pode 

ser facilmente aberta, mesmo após

um longo período de operação, pois 

a linha fica protegida da poeira.

Todos os direitos reservados. Sujeito a alteração sem 

aviso prévio. Nossa garantia refere-se apenas ao perfeito 

estado de nossas máquinas. Consumo, quantidade, 

especificações de projeto e dados de desempenho são 

valores empíricos, que não podem ser transferidos 

automaticamente em caso de condições divergentes. Além 

disso, as orientações do fabricante do material são sempre 

aplicáveis. Alterações, reimpressões e reproduções 

fotomecânicas, mesmo em partes, requerem a aprovação 

da Knauf PFT GmbH & Co. KG. Florpost PFT G4-GB / 

03.13 / PFT
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Knauf Gips Knauf Gips / Marmorit Isolamento Knauf Knauf Perlite

PO Box 60

97343 Iphofen

Sistemas de construção e solo secos Sistemas de gesso e fachada Material isolante: lã de rocha, lã de 

vidro e lã de madeira

AQUAPANEL ® Tábuas de cimento,

Perlit

Sakret Bausysteme

Argamassa seca para 

construção nova e renovação

Einersheimer Straße 53

97346 Iphofen

Alemanha

Knauf AMF Knauf Dämmstoffe

Sistemas de teto Material isolante de poliestirol

Marbos

Sistemas de argamassa em engenharia civil

Knauf Integral

Knauf Bauprodukte Tecnologia de fibra de gesso 

para solo, parede e tetoSoluções profissionais em casa

... todas as informações sobre versões,acessórios, dados técnicos
do seu revendedor PFT ou visite www.pft.eu


