
PFT G 4
Flexível, forte e com muito potencial

Com o flange de pressão mutável, você pode usar bombas D e R fortes. Isso garante muitas vantagens de produção 

valiosas no local de trabalho. Com o monitoramento de sequência de fase integrado, uma operação eficiente e sem 

problemas do PFT G4 versátil é garantida.

DADOS TÉCNICOS

Parte no.

Pressão no trabalho

Saída de transporte

Distância de transporte

00 42 38 48

máx. 30 bar

máx. 85 litros / min

até 50 m

400 V, 3 Ph, 50 Hz,

5,5 kW, 400 rpm

145 litros

TWISTER D 6-3

DN25-360 ° S14 200 Geka

COMP M-250 Handy, 400 V,

3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l / min

DN35 parte feminina

Motor

Conteúdo de Hopper

Rotor / Estator

Pistola de pulverização

Compressor de ar

Saída de material

Mangueira de material RONDO DN25 - 10 m

Bomba de água

AV 1000

400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,6 kW

Dimensões:

L / W / H

Altura de enchimento

Peso

1.200 / 720 / 1.530 mm

910 mm

~ 297 kg

Atenção:
A distância de transporte depende dos materiais usados.

400 V 5,5 kW

V

3 Ph 85 l / min

PFT - SEMPRE SEU SITE



RESUMO DAS VANTAGENS

1 2 3

1 Limpeza fácil - zona de mistura de borracha com flange 

adaptador para bomba D e R

Quadro tubular reforçado e montagens 

de roda robustas

Correias de empilhadeira e olhais de elevação

Defletor - evita correntes giratórias no 

recipiente

Unidade de controle grande -

fácil de manutenção e proteção contra poeira

Switches e conectores estão dentro da estrutura 

básica

Filtro de água de malha fina grande

Praticamente transporte segurança para o tubo de mistura, 

reduza a altura da máquina

Fácil, rápido e eficiente -

o enchimento da máquina com material:

- Enchimento direto do silo usando a tampa de entrega

- Preenchimento com carga ensacada

- Enchimento pneumático do silo utilizando 

equipamento de transporte PFT SILOMAT

Intensidade de mistura flexível graças a duas 

entradas de água

Transporte seguro graças a quatro suportes com 

mecanismo dobrável

Fácil manutenção - coletor de água e interruptor de 

pressão são facilmente acessíveis
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CAMPOS DE APLICAÇÃO

Gesso gesso

Gesso de cal

Gesso de cimento

Material isolante

Reboco de cal

Material de fango

ACESSÓRIOS

Cabo de extensão 5 x 4 mm², 

VERMELHO 5-32 A - 50 m

DUSTCATCHER G 4 completo

Capa de injeção com sensor de nível e 

cabo de controle

Capô de entrega

ZARGOMAT pro DN25-360 °

JETSET pro DN25 Ewo

Nº DA PARTE

20 42 39 00Gesso isolante

Material embutido

Argamassa de alvenaria

Mesa de piso

Composto de nivelamento

Argamassa adesiva

00 53 97 16

20 60 02 13

00 47 18 74

00 42 00 58

00 41 89 75

A garantia do serviço PFT

Atendimento ao cliente, conhecimento técnico e

orientação de serviço. É isso que a marca PFT com seus 

centros de vendas e serviços em todo o mundo representa 

também nas próximas décadas.

Knauf PFT GmbH & Co. KG 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 diretrizes do fabricante do material são 

sempre aplicáveis. Alterações, reimpressões e reproduções fotomecânicas, 

mesmo em partes, requerem a aprovação da Knauf PFT GmbH & Co. KG.

Einersheimer Str. 53 · 97346 Linha Direta Técnica 

Iphofen + 49 9323 31-1818

telefone + 49 9323 31-760

Fax + 49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Clique. Descobrir. Experiência.

www.pft.net/360_G4

www.youtube.com/knaufpften

Baixe Agora! APP: PFT - Tecnologia de Gesso
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