
V

EFEITO  CT

140  bar
máx.

BALANÇO  DE  ASA

Observação:  a  distância  de  

transporte  depende  dos  materiais  usados.  A  distância  de  transporte  depende  dos  materiais  utilizados.

A  bomba  de  alta  pressão  com  tecnologia  RotaAirless

PFT  SWING  AIRLESS

PFT  SWING  L  FC-230  V  sem  ar

Mais  tranquilo!

Mais  robusto!

Mais  econômico!

DADOS  TÉCNICOS

PFT  –  SEMPRE  NO  SEU  LOCAL

3,0  kW

Devido  aos  seus  vários  campos  de  aplicação,  por  exemplo,  pulverização,  enchimento,  colagem  e  reforço,  

o  poderoso  garante  uma  alta  capacidade  de  utilização  da  máquina  e,  portanto,  é  um  complemento  ideal  

para  o  parque  de  máquinas.

Dimensões:

Máximo

230  V,  1  Ph,  50  Hz,  3  

kW,  0  –  280  rpm

BLU  2-16  A  –  5  metros

conteúdo  do  funil

Em  Linha  Texspray

1.430 /  500 /  720  mm

pressão  no  trabalho

Peso  total

Saída  continuamente  ajustável  até  

6,5  l/min

Rotor/Estator

tampa  de  pulverização

Distância  

máxima  de  transporte

Saída  de  material

~100  kg

até  30m

00  45  13  36

RONDO  sem  ar  DN12  –  20  m

Máximo

Cabo  de  conexão

L /  W /  H

140  bar

Motor

306  sem  ar

transportando  capa  

cidade

pistola  de  pulverização

RAC  X  541

DN12  fêmea  |  

Rosca  externa  de  1/2"

Altura  de  enchimento

Nº  da  peça

700  mm

70  litros

mangueira  de  material

1Ph  1Ph230  V

6,5  l/min

A
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5  Suporte  de  tubo,  integrado

4

7

6  Filtro  de  material

2  Grade  de  proteção,  baixa

1

7  Rodas  à  prova  de  furos

3  Substituição  rápida  da  bomba  no  canteiro  de  obras

5

2

3

4  Controles  –  organizados  de  forma  clara  e  de  fácil  acesso

6

1  Tremonha  de  material  de  peça  única,  sem  cone  traseiro

Kit  de  conversão  –  para  ar  comprimido  Kit  de  conversão  –  para  ar  comprimido  Kit  de  conversão  

–  para  pulverização  de  argamassa  pulverizada  pulverização  de  argamassa

00  50  37  59  00  50  37  59  00  50  37  59

Material  granulado  até  3  mm*

00  49  51  47  00  49  51  47  00  49  51  47

Kit  de  conversão  –  material  granulado  Kit  de  conversão  –  material  granulado  Kit  de  conversão  –  material  granulado

Coletor  de  corrente  CEE  400  V  Coletor  de  corrente  CEE  400  V  Coletor  de  corrente  CEE  400  V

Kit  de  conversão  –  cor  Kit  de  conversão  –  cor  Kit  de  conversão  –  cor

00  45  98  11  00  45  98  11  00  45  98  11

VERMELHO  5-16  A  |  3  x  BLU  2-16  A  VERMELHO  5-16  A  |  3  x  BLU  2-16  A

Cor**

00  50  43  44  00  50  43  44  00  50  43  44

Espremedor  de  sacos  Espremedor  de  sacos  Espremedor  de  sacos

00  51  85  42  00  51  85  42  00  51  85  42

spray  de  gesso

Baixe  Agora!  APP:  PFT  –  Tecnologia  de  Reboco

VANTAGENS  EM  RESUMO

Hotline  Técnico  +49  9323  31-1818

Fax

Telefone +49  9323  31-760

CAMPOS  DE  APLICAÇÃO  CAMPOS  DE  APLICAÇÃO

Knauf  PFT  GmbH  &  Co.  KG  Einersheimer  Str.  

53  ·  97346  Iphofen

+49  9323  31-770

info@pft.net

ACESSÓRIOS  ACESSÓRIOS NÚMERO  DA  PARTE  NÚMERO  DA  PARTE

Atendimento  ao  cliente,  conhecimento  técnico  e  
orientação  para  o  serviço.  É  isso  que  a  marca  PFT  

representa  com  seus  centros  de  vendas  e  serviços  

em  todo  o  mundo  também  nas  próximas  décadas.

www.pft.net

A  garantia  do  Serviço  PFT

PFT  SWING  sem  ar  FC-230V  –  EN/03.20/PFT

*  *

Não  use  com  cores  que  contenham  solventes.

corantes  contendo  solventes.

Não  com  Stator  306  airless  Não  com  Stator  306  

airless  **  Por  favor,  considere  a  aprovação  de  **  Por  favor,  

considere  a  aprovação  de  cores.  Não  use  com

*  Por  favor,  considere  a  aprovação  de  cores.

www.pft.net  
www.youtube.com/knaufpften

Distância  de  transporte  de  até  30  metros  –  mangueira  flexível  com  

proteção  contra  dobras  na  saída  da  máquina

Adesão  de  material  reduzida  –  limpeza  rápida  e  fácil

Bomba,  sem  válvula  –  tecnologia  RotaAirless:

Baixo  nível  de  ruído,  compacto  e  poderoso

Todos  os  direitos  reservados.  Sujeito  a  alteração  sem  aviso  prévio.

Qualidade  de  pulverização  melhorada  devido  a  um  efeito  

de  amassamento  adicional  na  bomba

Vários  campos  de  aplicação:  reboco  por  pulverização,  

material  granulado  até  3  mm,  cor*

Fácil  manuseio  no  canteiro  de  obras

Projetado  de  forma  robusta  e  adequado  para  canteiro  de  obras

Controle  de  pressão  via  display  digital

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.

Proteção  em  marcha  lenta  –  prolonga  a  vida  útil  da  bomba

Clique.  Descobrir.  Experiência.
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