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PFT HM2006
Pronto para operação, confiável, poderoso - o misturador 

compacto com alta capacidade para material de saco

Descrição Funcional Campos de aplicação Vantagens à primeira vista

Há 30 anos, foram introduzidos os misturadores horizontais 

para argamassas secas pré-misturadas em sacos. Uma 

grande vantagem: mixar com o apertar de um botão.

O PFT HM2006 é sofisticado e perfeito em sua 

aplicação, graças à longa experiência de canteiro 

de obras da PFT.

O PFT HM2006 mistura de forma contínua e totalmente 

automática todas as argamassas secas à base de cal / 

cimento, tais como:

Argamassas de colagem e reforço Argamassas 

de alvenaria

Argamassas de união

Argamassas de gesso

Morteiros de mesa

Compostos de nivelamento

Fácil de operar

Pedestal destacável

A máquina também pode ser montada sob um silo 

usando uma capa de entrega

Unidade de controle separada

Módulo leve e portátil

Qualidade de mistura aprimorada

Devido ao tubo de mistura de borracha 

removível, quase não há aderência do material, 

quase autolimpante

Especialmente adequado para a aplicação de argamassa 

de aderência

Pode ser combinado com a linha de 

máquinas PFT

De acordo com as Diretivas CE
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Todo

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 HM 2006 – GB / 07.09 / PFT

direitos e alterações técnicas reservados.

Dados técnicos PFT HM2006 Equipamento básico

Descrição

Parte no.

Capacidade de mistura *

Padrão de eixo de dosagem *

Dirigir

Conexão de força

Conexão de água

Pressão de conexão Waater

Conexão de contêiner

PFT HM2006, 230V

00072620

PFT HM2006, 400V

00068693

25 - 50 l / min

Aproximadamente. 35 l / min

2 kW, 280 rpm 3 kW, 280 rpm

230 V, 1 Ph 400 V, 16 A

Misturador de parafuso PFT HM2006 completo com:

- Motor redutor 2 kW, 230V

- alternativa disponível em 3 kW, 400V

- Eixo de dosagem 35 l / min

- Tubo de mistura de borracha removível

- Entrada de água axial

- Grande tremonha de material,

- dimensões como PFT G4

- Pedestal destacável

- Caixa de controle integrada com solenóide

- válvula e redutor de pressão

- Instruções de operação

3/4 ”

2,5 bar quando a máquina está funcionando

possível através de uma capa de entrega

Dimensões e pesos

Comprimento total

Altura total

Largura total

1.650mm

650mm

1.000mm

Acessórios
Cabo de alimentação 3 x 2,5 mm 2, 25m completo 

com plugue com contato de aterramento e plugue 

CEE

Parte no. 20423420

Cabo de alimentação 5 x 2,5 mm 2, 50m Fusível 

de proteção 16A

Parte no. 20423350

Mangueira de água / ar 3/4 ", 40m 

completa com acoplamentos

Parte no. 20212100

Peso total Aproximadamente. 122 kg Aproximadamente. 131 kg

* dependendo da velocidade do motor, qualidade e consistência da argamassa e tipo de eixo dosador As fotos nem 

sempre correspondem ao tamanho técnico de entrega.

Knauf PFT GmbH & Co. KG

PO Box 60

97343 Iphofen

Einersheimer Straße 53

97346 Iphofen

Alemanha

Knauf Gips KG

Construção a seco, gesso e sistemas 

de solo

Knauf AMF GmbH & Co. KG 

Sistemas de teto

Knauf Integral KG

Material de fibra de gesso

Knauf Dämmstoffe GmbH

Isolante de poliestireno

Material

Knauf Insulation GmbH

Glasswool-Isolation, XPS

Knauf Perlite GmbH

aquapanel ® CementBoards,

Perlit

Knauf Marmorit GmbH

Sistemas de Fachada Mineral


