
INFORMAÇÕES TÉCNICAS / DADOS

Dimensões:

W / L

Abertura

dimensão: W / L

Peso do capô

Peso de

placa defletora

Conexão

aspirador de pó

Entrada de energia

Conteúdo de Hopper

para poeira

ou especificações nacionais respondentes devem ser levadas em consideração 

para os valores-limite, por exemplo, o TRGS 900 na Alemanha.

80% menos poeira

e: EN 60335-2-69 e IEC 60335-2-69 Anexo AA

Referencia

Diâmetro interno 37 mm

25 litros

Removedor de poeira: CategoryM - iPulse

Eficiências de redução do sistema de filtro> 99,9%

Adequação para poeira perigosa com valores

limites 2> 0,1 mg / m 3

Escopo de fornecimento

removedor t, categoria M- iPulse1

conjunto complementar de removedor de poeira

empresas: 1x pega, 2x tubo de sucção, bocal de

pomada, 1x bocal de poeira

extensão pper DUSTCATCHER

placa ectora G 4 com conexões de saída

A formação de poeira durante o carregamento de mercadorias ensacadas não pode ser totalmente evitada, mas podemos

reduzi-la significativamente. Isso ocorre porque a integridade do processador é nossa prioridade.

00 53 97 16

725 mm / 665 mm

330 mm / 400 mm

16,1 kg

2,3 kg

máximo 1.400 watts

Livre de poeira - trabalhe limpo e seguro para a saúde

PFT - Sempre ao seu lado

PFT Máquina de Reboco G 4



RESUMO DAS VANTAGENS
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ESCOPO DE FORNECIMENTO

extensão DUSTCATCHER

Nº DA PARTE

00 62 32 76

00 42 68 94

00 53 84 45

00 53 84 16

1 Fonte: EN 60335-2-69 e IEC 60335-2-69 Anexo AA

A garantia do serviço PFT Knauf PFT GmbH & Co. KG
Todos os direitos e alterações técnicas são reservados. A nossa garantia 

refere-se apenas à qualidade perfeita das nossas máquinas. Consumo, 

quantidade, detalhes de execução e dados de desempenho são valores 

empíricos, que não podem ser transferidos prontamente em caso de 

circunstâncias diferentes. 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.

Atendimento ao cliente, competência técnica e orientação de 

serviço. A PFT representa e representará esses valores junto 

com seus centros de vendas e serviços em todo o mundo, 

mesmo nas próximas décadas.

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/dustcatcher

www.youtube.com/knaufpft

Baixe agora: APP: PFT - Tecnologia de Gesso

PFT DUSTCATCHER G 4 - EN / 06.19 / PFT

Altura geral baixa -

A altura de enchimento aumenta em aprox. 2 cm

A poeira flutuante é capturada novamente por outro bocal de

sucção ajustável

Placa defletora G 4 com conexão de saída Inclui gancho de

fixação para tubo de mistura Montagem simples usando

suportes de PFT lisos

Adequado para todos os tipos G 4

Removedor de poeira, categoria M - iPulse

Conjunto suplementar de removedor de poeira M - iPulse

compreende:

1 suporte para mãos, 2 tubos de sucção, 1 bico de junção, 1 bico de poeira

Placa defletora G 4 com conexão de saída Funil de

Abridor de bolsa integrado robusto

www.jcd.com.pt

https://www.jcd.com.pt/

