
PFT ZP 3 L MULTIMIX
Bomba poderosa com um misturador de lote integrado

A bomba de transporte para misturas individuais no local de trabalho. O gesso pré-misturado e a argamassa de 

alvenaria são bombeados diretamente para o ponto de aplicação. A capacidade de transporte pode ser ajustada 

infinitamente às necessidades do material.

DADOS TÉCNICOS

Parte no.

Pressão no trabalho

00 28 08 02

máx. 20 bar

continuamente ajustável

de 10 - 40 litros / min

Saída de transporte

Transportando

distância

até 60 m

Motor

400 V, 3 Ph, 50 Hz,

5,5 kW, 70 - 260 rpm

130 litros

DN35 M20 Geka

COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 

0,9 kW - 250 l / min

RONDO DN35 - 10 m 35 fêmea | 

50 parte masculina

DN12 Ewo | Geka - 11 m DN12 

Geka | Geka - 11 m

RENDER STAR

DN50 parte feminina

630 mm

Conteúdo de Hopper

Pistola de pulverização

Compressor de ar

Mangueira de material

Acoplamento adaptador

Mangueira de água / ar

Rotor / Estator

Saída de material

Altura de enchimento

Dimensões:

L / W / H

Peso

2.200 / 860 / 1.120 mm

~ 366 kg
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400 V 5,5 kW

V

3 Ph 10-40 l / min
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RESUMO DAS VANTAGENS

Controle remoto de pressão integrado - permite ligar / 

desligar o controle da máquina através do suprimento de ar 

no dispositivo de pulverização

Desempenho da bomba continuamente

ajustável através da caixa de velocidades vario

Desempenho de entrega variável

através da mudança da bomba (bomba L ou R)

Porta de limpeza na tremonha de material Rodas de 

borracha maciça com aros de aço

Selo de caixa de engrenagens duplo com 

abertura de inspeção

Opcional: tela do agitador

O eixo da bomba mistura o material novamente - sem 

separação na bomba

Folha de metal robusta protege o motor e a caixa de 

engrenagens

Funil com esvaziamento otimizado - sem 

quantidades residuais

Misturador de lote integrado

Motor: 2,2 kW, 56 rpm

Olhos de guindaste

FILEDSOF APPLICATION

Misturas de local de trabalho

Reboco de cal

Gesso

Remodelação de concreto

Argamassa de alvenaria

Argamassa de proteção contra fogo

ACESSÓRIOS

Cabo de extensão 5 x 4 mm², 

VERMELHO 5-32 A - 50 m

Cabo de controle remoto - Tela do 

agitador de 25 m

Bico DN19 Geka

Mangueira de purga DN10 Geka - 11 m Para 

limpeza de mangueiras de material

Nº DA PARTE

20 42 39 00Argamassa adesiva

Argamassa de rejuntamento

Composto de nivelamento

Mesa de piso

Mesa fina

20 45 69 29

00 25 53 76

20 21 57 00

00 11 38 56

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 · DE-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

www.youtube.com/knaufpften

Baixe Agora! APP: PFT - Tecnologia de Gesso

PFT ZP 3 L MULTIMIX - PT / 03.20 / PFT


