
Máquina versátil para todos os desafios



GARANTIA DE PROFISSIONALISMO 

Tenha a garantia na sua atividade de construção.  
Já tem tudo para trabalhar? Com as máquinas PFT de cor laranja. 
Há mais de 50 anos, os profissionais confiam na tecnologia de 
gesso e reboco, como acontece com a PFT G4. A original sempre 
foi um exemplo para toda a indústria da construção conseguindo 
atingir elevados padrões de qualidade e a confiança de alcançar 
o melhor.

FUNCIONALIDADE CONFIÁVEL

Cada máquina PFT é particularmente robusta e estável para al-
cançar os melhores resultados. Isso significa que atende aos mais 
altos requisitos e garante o uso confiável sem problemas no local 
da obra. Dia após dia. Ano após ano. Os profissionais apreciam a 
distinta qualidade de fabricação PFT e confiam nesta garantia de 
qualidade.

PARCERIA PARA TODA A VIDA

As máquinas PFT são um investimento sustentável. Misturam e 
projetam argamassas em saco, sendo usadas de forma recorrente 
ao longo das últimas décadas e podem ser vistas pelas marcas 
concorrentes como um modelo a seguir. PFT- Todo o profissional 
quer ter uma.

RESULTADOS EXCELENTES

A vontade apaixonada de alcançar o extraordinário está presente 
em cada máquina PFT, tanto em termos de qualidade de fabrico 
como no aconselhamento e no serviço de assistência prestado, 
bem como em cada obra executada. 
Qualidade e economia são vitais na construção moderna.
São fatores fundamentais que inspiram os nossos clientes.
Comece cada novo projeto com antecipação.

DESENVOLVIMENTO E FABRICAÇÃO   
MADE IN GERMANY

Os engenheiros da PFT sabem o que é importante e trabalham na 
criação de novas soluções com futuro, e avanços fundamentais 
em estreita colaboração com os usuários das máquinas. Isso cria 
soluções ideais orientadas para a produtividade. A produção na 
Alemanha ocorre de forma consciente e precisa. Com diretrizes 
rígidas de qualidade. Este alto padrão garante a longa durabili-
dade e qualidade como forma de fortificar confiança na marca.
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RITMO L plus: Características
Execute seus trabalhos com maior rapidez, flexibilidade e economia.
Você poupa mais tempo com a máquina de projetar RITMO L plus

Grande área da tremonha

Transporte fácil

Fluxo otimizado de saída

Grande capacidade

Transporte facilitado

Ótimo fluxo de massa

Promoção do trabalho ergonômico
Acesso fácil à máquina
Limpeza rápida e simples

Fácil manuseio por poder ser desmontada em módulos

Cabe em qualquer bagageira

Motor com flange basculante (a): 30 kg

Recipiente de material com unidade de bomba (b):

B 4-2: ~ 28 kg   |   SD 6–3: ~ 36 kg   |   Powercoat: ~ 26 kg

Chassi (c): 64 kg

Ferro Misturador (d): 3 kg

Ligação da mangueira à maquina otimizado
Previne dobras e compressões
Reduz o risco de bloqueios
Fluxo constante
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Motor rebativel

Quadro Elétrico

Intensidade de mistura flexível  
por meio de duas entradas de água

Zona de mistura de borracha

Fácil manuseio durante a testagem,
Montagem, manutenção e limpeza.

Filtro EMC
 Proteção da electrónica de sinais de interferência

Disjuntores
 Tecnologia de ponta

 Pode ser usado novamente rapidamente em caso de falha

Adaptação ideal ao material
Permite definir a intensidade da mistura

Limpeza fácil
Troca rápida da unidade de camisa

Vibrador externo Borda da Tremonha Manómetro de argamassa

Melhoria do fluxo 
 de material

    Instalação ideal de 
 acessórios, como por 

 exemplo, o acrescento 
 de cuba para mais 
 volume de material

   Maior segurança
    Fácil leitura da pressão

Controla o desgaste  
da camisa
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ASPIRADOR INDUSTRIAL PFT
Trabalhe sem poeiras
  e seja mais amigo da sua saúde.
O pó solta-se naturalmente no ar ao lidar com argamassas ensacadas.   
Já que não conseguimos evitá-las por completo, tentamos minimizá-las ou evitá-las máximo.   
Porque a sua saúde está primeiro... e isso é que é fundamental.
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Dados Técnicos
Os dados técnicos a seguir aplicam-se a todas as versões RITMO L plus

Ligação

Cuba

Compressor COMP R-80 *

Peso de cada versão

Tipo de material

Ligação de Água

Conexões de controle

Nível de enchimento

Voltagem

Dimensões

Capacidade 
45 Litros ~ 1,5 Sacos *

* p/ sacos de 30 kg

80 L/min. c/ controle de pressão

** na RITMO L FC 230V powercoat (Ref. 00659659) não incluido.

Controle remoto

Pressão necessária  
de 2,5 bar.



TermoresistentesResistentes aos raios UV 

Grande Robustez Indeformáveis

MANGUEIRAS DE ÁGUA PFT
Ideais para as nossas máquinas. 
 Altamente testadas.

BORRACHA DE ETILENO PROPILENO ( EPM )
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Versátil em todos os desafios

Rendimento de 14 L / min

Processamento de material até 3 mm 
de granulometria

É possivel alterar o rendimento mudando o 
tipo de camisa e adaptar os parametros.

Foco da aplicação:
Reboco e gesso. 
Adequado para várias  argamassas em saco.

Acessórios sugeridos

Tubo de Argamassa
Mangueira de ar DN9
Record Rápido Macho / 
Record Rápido Femea

Record Macho 27 / 
Record Femea 27

Medição da pressão Lança de gesso

Extenção de corrente Acoplamento / Record
Para limpar o material 
da mangueira
Record Macho 27 / Geka

200mm com record rapido

Apta com quase todos os materiais
aplicáveis

Mais adequado para tamanhos de 
 grãos maiores (2-3 mm) como SD 6-3

Particularidades
desta máquina



Peças / Acessórios

Potência da unidade
Fusos B 4-2
Camisas B 4-2

Desempenho *: 14 L / min, máx. 20 bar,
Distância de entrega até 20 m p/argamassa de gesso

Produto

Argamassa adesiva

Gesso leve

Argamassas de   
proteção anti fogo
Gesso / gesso-cal
Gesso cimento-cal <3 mm
Argila gesso seca

Autonivelantes

Espátula fina pastosa

Argamassa de rejuntamento

Gesso isolante

Acabamento mineral
Gesso pastoso

Gesso | 
Argamassa 3-4 mm

Argamassa de reforço
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A poderosa bomba de mistura de 230 V

Rendimento de 20 L / min

Processamento de material até 2 mm 
de granulometria

É possivel alterar o rendimento mudando o 
tipo de camisa e ajustando os parametros.

Foco da aplicação:
Reboco e gesso. Adequado para várias 
 argamassas ensacadas.

Acessórios sugeridos

Tubo de Argamassa
Mangueira de ar DN9
Record Rápido Macho / 
Record Rápido Femea

Record Macho 27 / 
Record Femea 27

Medição da pressão Lança de gesso

Extenção de corrente Acoplamento / Record
Para limpar o material 
da mangueira
Record Macho 27 / Geka

200mm com record rapido

A versão poderosa para Estuque

43% + eficaz c/ gesso do que c/ a versão B 4-2

Particularidades
desta máquina
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Potência da unidade
Fusos SD 6-3 Slimline
Camisas SD 6-3 Slimline
Desempenho *: 20 L / min, máx. 20 bar,
Distância de entrega até 20 m p/ gesso

Em alternativa:  
Camisas SD 6-3 Slimline Soft
Stator SD 6-3 Slimline Soft

Desempenho *: 20 l / min, máx. 15 bar,
Distância de entrega de até 20 m para gesso 

Peças / Acessórios
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A misturadora ideal para massas finas

É possivel alterar o rendimento mudando o 
tipo de camisa e ajustando os parametros.

Foco da aplicação:
Adequado para várias massas finas  e de 
acabamento.

Tubo de 15 M com   
Records Macho e Femea

Mangueira de ar DN9
Mangueira 16 M. com 
Record’s Rápidos 3/8”

Proveta da pressão de água Lança de projeção 
 PowercoatDN13

Extenção de corrente

Para limpar o tubo de material
DN13 Record Geka Fêmea

record rapido

O profissional em aplicação de massas finas, 
 Massas de acabamento, mais aquosas

Misturador revestido com aço inoxidável

Particularidades
desta máquina

Rendimento de 3 L / min

Processamento de massa seca e pastosa

Kit de projeção RITMO L plus  powercoat
(lança de pulverização curta): Ref. 00655028

* Para trabalhos com massa, um compressor de ar maior
(por exemplo, COMP P-400, Ref. 10264498) é necessário

Acessórios sugeridos

Acoplamento / “Record”
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Produtos

Massa Finas e 
de acabamento

Camisas A 2–2,5 powercoat  
Fusos A 2–2,5 powercoat

Potência da bomba

Capacidade de bombagem *: 3 l / min, máx. 25 bar,
bombeamento de até 20 m de comprimento para
selantes (minerais)
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ACESSÓRIOS
Encontre aqui o equipamento 
adaptado à sua RITMO L Plus

Tubo de argamassa
Ultraleve. 
Resistente à abrasão
  5 m | Ref. 00667349
10 m | Ref. 00667348

Tubo de Ar / Água
DN12 Record GEKA 
11m Alta resistência
Ref. 20211000

Acrescento de cuba
45 Litros
(100% do volume a mais)
Ref. 00612729

Boca da Cuba
Extensão de cuba 
 ( p/ trabalho sem pó)
Ref. 00611177

Tampa da Cuba
Extensão da tremonha
( Trabalho sem pó)
Ref. 00611177

Cabo de comando 
p/ controlo remoto 
16 m
Ref. 00088049

Ferro misturador BIONIK
para RITMO L plus   
Intensidade da mistura e
da pressão: 127 cm²
Ref. 00705754

Cardan BIONIK
Fabricado em   
Ferro fundido  Vida longa -
resistente e durável    
Ref. 00521410

Recomendação PFT
PFT aperfeiçoou este misturador. 
A nova forma inovadora
surgiu de forma natural inspirada 
na articulaçao do joelho

Beneficie das vantagens do principio BIONIK

Redução no desgaste dos componentes
Prolongamento da vida das peças
Constante pressão da bomba
Menor manutenção necessária

Descreve o comportamento 
de entrega para a bomba.  

O material é pressionado 
para baixo sobre a grande 

superfície de contato do 
braço de mistura.

Mostra o grau de mistura 
que pode ser alcançado 
com a ferro de mistura. Sig-
nificativamente superior em 
comparação com ferros de 
mistura convencionais.

Intensidade da pressão Intensidade da mistura
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Camisa B4-2 
auto-ajustável
Rendimento 10L/min.
Ref. 00008462

Camisa B4-2 
auto-ajustável Soft
Rendimento 10L/min.
Ref. 00611824

Camisa B 4-2 Ajustável   
c/ abraçadeira
Rendimento 10L/min.
Ref. 00251284

Sem-Fim B 4-2
Grande resistência ao uso
Ref. 00245810

Camisa SD 6-3   
slimline  
Adequado para gesso  
Rendimento 20L/min.
Ref. 00406289

Camisa SD 6-3   
slimline Soft 
Ideal para gesso   
Rendimento 20L/min.
Ref. 00585053

Sem-Fim SD 6–3 Slimline
Grande resistência ao uso
Ref. 00406288

Camisa A 2-2,5
Rendimento 2L/min.
Ref. 00628587

Sem-Fim A 2-2,5  
Grande resistência 
Ref. 00406288

Unidade Completa A 2-2,5
para massas finas
Ref. 00630152
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Resumo das caracteristicas das máquinas

com interruptor de pressão com interruptor de pressão

* Conteúdo do saco 30 kg
** Valores padrão dependendo da qualidade da argamassa, composição da argamassa, consistência da argamassa, modelo da bomba, condição da bomba, 
diâmetro da mangueira do material e altura de alimentação. As diretrizes do fabricante do material são, em última análise, oficiais.

(Ewo = Record Rápido)

Unidade de bomba *

Bombeamento até... *
40 m para massas de acabamento
20 metros para gesso 20 metros para massas de gesso 20 metros para massas finas

Bomba de água para aumento
de pressão

Caudalimetro

Vibrador externo

Números, dados e factos. Aqui encontra tudo num abrir e fechar de olhos.

Voltagem   
e tensão

Potência e RPM

Saida de argamassa Tubo de argamassa em boracha Tubo de argamassa em boracha Tubo de argamassa em boracha

Ferro de mistura BIONIK RITMO L Plus-
 para máquina de gesso, D=76 mm

Ferro de mistura BIONIK RITMO L Plus-
 para máquina de gesso, D=76 mm

Ferro de mistura BIONIK RITMO L Plus-
 para massas finas, D=76 mmFerro de Mistura

Acoplamento / Record

Tubagem de argamassa

Compressor de ar

Lança de projeção

Cabo de alimentação

Mangueira de ar / água

Iniciar / parar e ajuste
velocidade de rotação contínua
Compressor: controle de pressão

Iniciar / parar e ajuste
velocidade de rotação contínua
Compressor: controle de pressão

Iniciar / parar 
e controle de velocidade

Pressão de água 2,5 bar Pressão de água 2,5 bar Pressão de água 2,5 bar

Conexão com o manómetro

Equipamento de base

Dimensões

Na entrega da máquina

Dados de desempenho
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ASSISTÊNCIA PÓS VENDACOMUNIÇÃO E MARKETINGEQUIPA TÉCNICA PFT
PFT garante:

- alta qualidade do produto
- técnicas inovadoras
- segurança controlada
- prazos de entrega rápidos
- serviço pós-venda personalizado,
que corresponda a todas as suas 
expectativas.

É por isso que você encontrará os 
produtos PFT somente em revende-
dores PFT autorizados.

Websites, app ou redes sociais - 
documentos, dados tecnicos, vídeos 
e muito mais, a qualquer hora, 
sempre atualizados e naturalmente 
gratuitos no mundo digital de PFT.

Esses cliques valem a pena!

Você tem perguntas sobre a tecnolo-
gia das nossas máquinas ou sobre as 
funcções e a melhor forma de operar 
com elas? 

Podemos responder a todas as duvidas 
facilmente com um rápido telefonema. 

A nossa linha de apoio técnico gratuita 
está à sua inteira disposição para isso. 

Pode contactar os nossos serviços e as-
sisteñcia técnica. 
Você pode entrar em contato com 
nossos técnicos nos seguintes números:

JCD - Distribuidor em Portugal
Tel(s): 916 348 305 / 916 348 303

Seg/Sex. - 8.30-12.30 + 14:00-18.30 h
Sábados - 8.30-12.30 h

APROVEITE TODOS OS NOSSOS 
SERVIÇOS  DEDICADOS PFT

Todos os direitos e modificações técnicas reservados. Nossa garantia se aplica somente a máquinas em perfeitas condições. Informações sobre consumo, quantidades, modelos e 
características de potência são valores empíricos e podem variar em diferentes condições de uso. Apenas as orientações do fabricante do material são aplicáveis. As ilustrações podem 
mostrar equipamentos especiais que não estão incluídos como padrão no escopo de entrega. Capas de proteção pode ter sido removido para melhor representação, mas a operação 
só é possível com tampas de proteção. Modificações, reimpressões e reproduções a fotomecânica, mesmo parcial, está sujeita à autorização expressa da Knauf PFT GmbH & Co. KG.
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