
garante a máxima segurança.

DADOS TÉCNICOS

00746490

ca. 320 l / min

Capacidade de enchimento

a 6 bar ca. 230 l / min

230 V, 1 Ph, 50 Hz, 
2,2 kW, 1.400 rpmMotor

70%

Pressão no trabalho máx. 10 bar

Nível de pressão sonora 72 dB (A)

Escoamento de ar 1/4 "

total
10,5 A

Valor de conexão
total

11 A

IP 23

Cabo de conexão
comprimento

2,8 m

Número de cilindros / 2/1

Dimensões:
L / W / H

Peso

230 V 2,2 kW

1Ph

Capacidade de sucção

Depósito

Referencia

classe de eficiência

Consumo de energia

Classe de proteção

estágios do compressor

Motor de ignição

54 kg

O compressor de ar COMP P-320 é um complemento perfeito para processar uma variedade de gessos
com bombas de mistura ou transporte PFT. Equipado com proteção do motor e válvula de segurança,

800 X 585 X 535 mm

24 litros

Comprovadamente poderoso

PFT COMP P-320

poder de enchimento

Saída de ar

PFT – SEMPRE AO SEU LADO

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


Operação de baixo ruído, baixo desgaste e 
maior vida útil graças à tecnologia de baixa 
velocidade

CAMPOS DE APLICAÇÃO ACESSÓRIOS PARTE N

Cabo de extensão 3 x 2,5 mm², 
BLA 2-16 A - 25 m

A garantia do serviço PFT 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.

Facilidade para o cliente, especialização técnica e 

orientação para o serviço. É isso que a marca PFT 

com seus centros de vendas e serviços em todo o 

mundo representa também nas próximas décadas.

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Linha Direta Técnica + 49 9323 31-1818

Telefone + 49 9323 31-760

Clique. Descobrir. Experiência. Fax + 49 9323 31-770
www.pft.net
www.youtube.com/knaufpften info@pft.net www.pft.net PFT COMP P-320 - EN / 11.21 / PFT

Unidade de montagem completa com redutor de pressão do filtro

Compressor poderoso

Dobragem e desdobramento simples da alça ergonômica
para empurrar / carregar

Prevenção de névoa de óleo no ar de pulverização devido a
duas conexões de ar comprimido sem óleo

Drenagem rápida da água de condensação e ventilação do
vaso de pressão através da torneira de drenagem

Leitura conveniente da extração e pressão do tanque
em dois medidores de pressão

Pressão facilmente ajustável devido ao regulador de
pressão para extração

Enrolamento de cabo descomplicado devido a
suportes integrados

Rodas robustas para enorme capacidade de manobra

Proteção confiável do motor

Textura de gesso

Mangueira de ar DN9 Ewo parte macho |
Ewo parte feminina - 16 m

Spray de gesso

Gesso nivelador

Gesso acústico

Gesso de reforço

2042340

00008521

VANTAGENS EM RESUMO
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