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PFT ZP 3 XXL
A bomba de transporte mais potente com 
capacidade de transporte continuamente 
ajustável de até 200 l/min.

Descrição Áreas de aplicação Vantagem

Para as mais altas exigências em termos 
de potência de transporte, o PFT ZP 3 XXL 
é a escolha certa. A bomba de argamassa 
bombeia autonivelante e gunite. A 
potência de transporte é continuamente 
ajustável dependendo da necessidade de 
material. Com o controle remoto, o PFT ZP 
3 XXL pode ser iniciado e parado ou, 
alternativamente, a vazão pode ser 
regulada.

Para todos os materiais como:
- argamassa de alvenaria
- argamassa de reforço
- Auto nivelamento

- Cola de cimento
- Argamassa para juntas e azulejos
- argamassa raspada
- gesso de cimento
- gesso isolante
- gesso de barro
- esfregue gesso
- gesso de cal
- Gesso de renovação
- gesso fino
- massa de vidraceiro
- Gunita
. . . e muitos mais.

- Grande potência e distância de transporte
- Fluxo continuamente ajustável
- Unidade de controle integrada com controle
- de vibrador
- Compatível com controle remoto
- Pode ser carregado a partir do misturador de concreto

- Vedação entre a transmissão e o
- depósito de material
- altura de enchimento baixa

- robusto
- Manutenção e limpeza mínimas
- Remoção rápida da bomba
- Equipado com:
- Aros para guindaste, bocas de limpeza,
- alça de transporte

O PFT ZP 3 XXL pode ser alimentado por 
um misturador contínuo PFT, como o PFT 
HM 84, controlando o nível de material 
na tremonha por meio de uma sonda.

NOVO

Traduzido do Espanhol para o Português - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/pt/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


FEITO NA ALEMANHA

PFT Systems Vertriebs-GmbH Filial 
na Espanha
c/Rio Tera, 6
Polígono “Las Hervencias” 
05004 Ávila

Todos os direitos reservados. A nossa garantia 
refere-se exclusivamente ao estado correcto 
das nossas máquinas. As especificações de uso, 
quantidades e modelos e dados de potência 
são baseados na experiência e não podem ser 
aplicados sem mais delongas no caso de 
circunstâncias diferentes das especificadas. No 
resto, os regulamentos dos fabricantes de 
materiais governam. Alterações, pós-
impressões e reproduções fotomecânicas, 
incluindo extratos, só são permitidas com a 
permissão da Knauf PFT GmbH & Co.

Telefone
Fax

+ 34 920 214000
+ 34 920 256082

pft@pft-sistemas.es

PFT ZP 3 XXL–E/xxxM/12.07/xxx pft.eu

Dados técnicos PFT ZP 3 XXL Equipamento básico

Nº de referência

Potência de Transporte*
Distância de transporte*
Pressão de transporte*
dirigir
Motor
Motor

00 09 80 05
7 – 200l/min
até 200m
máx. 30 bar
Motor da bomba:
Revoluções:
ajustável continuamente com inversor de 
frequência
Fluxo:
Fusível:

– Unidade de bomba 2 L 8
– grão de até 16 mm
– Motorredutor 13 kW, 400 V
– Gabinete de controle elétrico integrado
– com inversor de frequência (15 kW)
– Flange de pressão extra longo
- Manômetro de argamassa integrado
- Bolsa de ferramentas
- Manual de instruções

13 kW, motorredutor
25-170 rpm

Alimentando
Motor

400 V trifásico
32A Acessórios

Tremonha 300 mm
com peneira

Ref. Nº 00 09 80 04

Medidas
Volume do funil
Volume com tremonha
Altura total

Largura total

Comprimento total

130L
245 litros

Aproximadamente. 670 mm (sem tremonha)

Aproximadamente. 900 mm

Aproximadamente. 3.110 mm

Vibrador externo SR6, 400 
VN° Ref. 20 70 82 20

Peso total Aproximadamente. 423 kg (sem tremonha)

* dependendo da qualidade da argamassa, consistência, modelo da bomba e diâmetro da mangueira da argamassa

Knauf PFT GmbH & Co. KG 

Postfax 60

D-97343 Ifofen

Einersheimer Straße 53

D-97346 Ifofen

Knauf Gips KG

Sistemas de construção a seco, 

rebocos e pisos de gesso

Knauf Integral KG

fibra de gesso

Knauf Dämmstoffe GmbH

isolantes de poliestireno

Knauf Perlite GmbH

aquapanel® CementBoards, 

Perlit

Knauf Isolation GmbH

Isolamento em lã de vidro, 

XPS

Knauf AMF GmbH & Co. KG 

Sistemas de Telhado

Knauf Marmorit GmbH

Sistemas de fachadas minerais


