
DADOS TÉCNICOS

Todos os detalhes dependem dos materiais usados.

400 V

7,5 kW

3 Ph

12 - 42 l / min

Referencia

Transporte

DN50 femea

Cuba

Camisa / Fuso

Tamanho de grão

Saída de material

Enchimento

Atenção:

A bomba transportadora transporta gesso misto, argamassa de alvenaria ou mesa, por meio de um misturador contínuo ou um

misturador batch, diretamente para o canteiro de obras. Dependendo dos requisitos de material, a capacidade da bomba pode

ser ajustada sem quaisquer restrições.

Pressão

Distância

00 10 29 57

máx. 30 bar

12 - 42 litros / min

até 100 m

Motor

400 V, 3 Ph, 50 Hz,

7,5 kW, 84 - 280 rpm

130 litros

R 7-3 S

máx. 7 mm

620 mm

Dimensões:

Peso

2.255 x 725 x 745 mm

~ 240 kg

PFT - SEMPRE AO SEU LADO

A bomba de transporte universal adequada

PFT  ZP 3 XL  FC - 400V

Os detalhes dependem dos materiais usados.



RESUMO DAS VANTAGENS

CAMPOS DE APLICAÇÃO ACESSÓRIOS

20 45 69 29

00 14 81 46

00 15 11 79

PARTE NO.

Gesso isolante

20 42 39 20

20 21 11 00

00 09 80 04

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 Hotline 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
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Capacidade de transporte variável através da mudança da

bomba (bomba L ou R)

Rodas de borracha maciça com aros de aço

Vedação da caixa de engrenagens dupla com

abertura de inspeção

Porta de limpeza na tremonha de material

Desempenho da bomba continuamente ajustável por meio

do conversor de frequência

"Olhais"  para levantar com grua

Opcional: tela vibratória

Argamassa de alvenaria

Argamassa leve de alvenaria

Argamassa de reforço

Argamassa colante

Argamassa para azulejos e enchimento

Cabo de extensão 5 x 4 mm²,

VERMELHO 5-32 A - 25 m

Cabo de controle remoto com interruptor

Tela vibratória de 25 m para adaptação

Kit de adaptação para compressor de ar

Mangueira de água

Gesso de cimento

Gesso argiloso

Gesso flutuante

Gesso para restauração

Records Geka | Geka DN12 - 5 m

Funil de extensão 300 mm

Morteiro
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