
PFT MULTIMIX 100

O misturador versátil acessível para materiais de construção modernos

O misturador pode ser usado para uma ampla variedade de materiais, como argamassa, adesivo, gesso, materiais de 

rejuntamento, massa de vidraceiro e muito mais. O misturador pontua com excelentes resultados de mistura, descarga 

rápida do fundo, design compacto e robusto e grandes rolos de transporte para os rigores do canteiro de obras. Ideal 

para pintores e estucadores, instaladores e ladrilhadores, pedreiros e estucadores.

DADOS TÉCNICOS

Parte no. 00 62 74 05

230 V, 1 Ph, 50 Hz,

2,0 kW, 42 rpm

100 litros

Aço

Iniciar / Parar

máx. 8 mm

Grelha de enchimento: LW45x45

1.190 mm

640 mm

Motor de ignição

Conteúdo de Hopper

Funil de mistura

Operação

Tamanho de grão

Altura de enchimento

Altura de saída

Dimensões:

L / W / H

Peso

720/690 / 1.190 mm

~ 80 kg

Atenção:
Todas as especificações dependem dos produtos usados.

230 V 2,0 kW

1Ph

100 l

PFT - SEMPRE SEU SITE



RESUMO DAS VANTAGENS

1 2 3

1 Excelente resultado de mistura

Do arranjo deslocado dos braços de mistura com lâminas 

de mistura e raspador de parede.

Limpeza rápida

Os braços de mistura podem ser facilmente removidos 

sem ferramentas e substituídos individualmente.

Enchimento fácil e dosado

Isso é possível através do abridor de saco na grade de 

proteção.

Maior nível de segurança

Através da grade de proteção com chave.

Chave de operação central

Fornecido com um botão de parada rápida e um 

interruptor de segurança para a tampa do tambor.

Design sólido e robusto

Não muito largo para qualquer porta e com suas grandes rodas 

de transporte, chega facilmente ao topo.

Transporte simples

Pode ser carregado facilmente por uma pessoa e cabe em 

qualquer carro.

Esvaziamento fácil e rápido

Seja em baldes, baldes de argamassa ou carrinhos de 

mão através de um cursor de segmento integrado no 

fundo do tambor.
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CAMPOS DE APLICAÇÃO ACESSÓRIOS | VARIANTS Nº DA PARTE

Para a maioria dos materiais: 

argamassa de cimento

Gesso

Gesso de alta qualidade

Adesivo

Pedra de gesso

Terrazzo

Cabo de extensão 3 x 2,5 mm², BLU 

2-16 A - 25 m

Massa

Lima

Mesa

Betume

Compostos de revestimento

Gesso e alvenaria

argamassa

20 42 34 00

MULTIMIX 140, 230 V, 1 Ph, 50 Hz MULTIMIX 

140 plus, 400 V, 3 Ph, 50 Hz

00 62 74 06

00 25 16 36

“Mais” significa que o misturador se encaixa facilmente em uma 

bomba de transporte como a ZP 3 ou SWING.

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 da 

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
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