
FEITO  NA  ALEMANHA

Campos  de  aplicação Vantagens

230V

BOMBA  DE  PARAFUSO  PFT

Gesso  decorativo

Bentonit

Isolamento exterior

Enchimento com misturadores ou baldes

Para  todos  os  materiais  pastosos  e  húmidos
bombeáveis,  tais  como:  Argamassa  adesiva

Reboco  de  reforço  Reboco  à  base  de  resina

plástica  e  silicato  Reboco  de  silicato  Reboco
de  renovação  Reboco  de  acabamento  até  5

mm  de  granulação  máx.

Passa  numa  porta  sem  desmontar

Você  pode  bombear,  pulverizar  e  projetar
materiais  (que não contenham solventes)

até um  tamanho  máximo  de  grão de  5  mm*. Capacidade  ajustável  mudando  o  corpo
da  bomba  (D  ou  R)

A  nova  PFT  SWING  L  CF  230  é  uma  bomba

de  parafuso  universal  equipada  com
motorredutor  de  4  kW.  Com  a  escolha  de
uma  versão  cuja  velocidade  de  rotação  do

motoredutor  é  continuamente  ajustável  graças
 a um conversor de frequência e uma versão cuja

velocidade  de  rotação  é  fixa.

Manutenção e limpeza fácil e rápida

Motorredutor  de  4  kW  com  acionamento
direto  fixo  ou  ajustável  eletronicamente

Cuba / deposito em PVC

Baixa  altura  de  enchimento

...  etc

Grandes  capacidades  de  fluxo  e
bombeamento

Opcional:  controle  remoto  elétrico

Compacto,  leve,  prático,  montado
sobre  rodas

Quadro  elétrico  integrado

Funções

A bomba transportadora de parafuso universal
Máquina monofásica ideal p/ bombear, projetar e pulverizar

PFT  SWING  L  CF  230



Knauf  Integral  KGKnauf  Gips  KG Knauf  Dämmstoffe  GmbH

Knauf  Insulation  GmbH

Knauf  PFT  GmbH  &  Co.  KG  

Postfach  60  97343  Iphofen  

Einersheimer  Strasse  53  

97346  Iphofen  Germany

Knauf  Marmorit  GmbH

PFT  SWING  L  CF  230

FEITO  NA  ALEMANHA

**  Valores  aproximados  em  função  da  qualidade,  composição,  consistência  da  argamassa,  bem  como  do  modelo  e  estado  
**  do  diâmetro  do  tubo  da  argamassa  e  da  altura  de  descarga.  As  orientações  a  aplicar  são  sempre  as  do  

fabricante.  ao  usar  caixas  de  bomba  D  4–3  a  R  8–1,5

Dados  técnicos Equipamento

Acessórios  

Knauf  AMF  GmbH  &  Co.  

KG  Sistemas  de  teto

Os  funcionários

perlit

Isolamento  de  lã  de  vidro,  XPS

Knauf  Perlite  

GmbH  aquapanel®  CementBoards,Sistemas  de  drywall,  revestimentos  de  gesso  Isolamento  de  poliestirol

Sistemas  minerais  para  fachadas

130kg

PFT  SWING  L  com  esvaziador  de  sacos  –  o  esvaziador  de  sacos  PFT  

permite  esvaziar  completamente  os  sacos  de  materiais  pastosos.

PFT  SWING  L  CF  230–F/09.10/PFT

Velocidade  de  rotação

Altura  de  enchimento

Ref.

Dimensões

TWISTER  D  8–1.5  

1.5  –  22  l/min  

Hz  0.6  –  35  l/min**

16A

Habilidade*

230  V,  50  Hz,  1Ph

28  -  400  rpm

Intensidade

Knauf  PFT

Telefone  +49  9323  31-760

info@pft-iphofen.de

Linha  direta  de  assistência  
técnica:  +49  9323  31-1818

Fax  +49  9323  31-770

da  bomba,

Compressor  LK  402  III,  230  V
 
Ref.  00  13  80 43

–  Caixa  elétrica  integrada

–  Tremonha de  PVC  com  grade  de  proteção

Compressor  DT  4.16,  230  V
 
Ref.  00  04  77 22

Bomba de parafuso PFT SWING L CF230 com

 –  Corpo  da bomba  TWISTER  D  8–1.5

 –  Manómetro  de  material  35  mm cpl.

e  sistemas  para pavimentos

Saco  vazio  para  SWING  L
 
Ref.  00 20  15  64

Todos os direitos e alterações técnicas reservados.
Dados de consumo, quantidades, modelos e desempenhos

são valores empíricos que variam de acordo com as

condições de uso; portanto, não são válidos em todos os

casos. As orientações a aplicar são sempre as do fabricante.

continuamente  ajustável  de  5  –  70

Coaching

Capacidade*

Peso  total

Peso

76 litros

 1.600 x 600 x 660  mm

Camisa / Fuso

620mm

Corrente

Volume  da  tremonha

Comprimento x largura x altura

Medidor de pressão de material 35 mm contacto

Ref.  00  19  94  53

www.pft.eu

*

–  Manual  do  usuário

www.jcd.com.pt

00  20  19  52

4 kW,  280  rpm

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



