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ZAJIŠŤUJEME PLYNULOST PROVOZU

Popis funkce:
Horizontální kontinuální
omítačky se začaly používat
ke zpracování pytlovaných
suchých maltových směsí před
30 lety. Jejich velká výhoda:
Míchání na knoflík. PFT HM
2006 je zařízení, které vychází
z dlouholetých zkušeností
společnosti PFT a může
se pochlubit jedinečnými
a promyšlenými funkčními
vlastnostmi v praktickém
provozu.
Rozsah použití:
PFT HM 2006 zpracovává
kontinuálně a plně automaticky
veškeré suché maltové směsi
na vápenno-cementové bázi,
jako např.:
 lepicí a armovací malty
 zdící malty
 spárovací malty
 omítkové malty
 potěrové malty a
 vyrovnávací hmoty
Základní vybavení:
- převodový motor 2 kW, 230 V
- alternativně také 3 kW, 400 V
- dávkovací hřídel 25 l/min.
- demontovatelný gumový mísící
tubus
- axiální přítok vody
- velký zásobník na materiál,
rozměry jako u PFT G4
- demontovatelný podstavec
- vestavěné řízení s elektromagnetickým ventilem a tlakovým
omezovacím ventilem

PFT HM 2006

230 V

400 V

Obj. č.

00 07 26 20

00 06 86 93

Směšovací výkon*:

25 - 50 l/min

Standardní výkon:
Antrieb:

ca. 25 l/min
2 kW, 280 U/min 3 kW, 280 U/min

Přívod proudu:

230 V, 1 Ph

Přívod vody:
Tlak vody:
Připojení k silu:
Rozměry D/Š/V:
Hmot. jednot. modulů:

400 V, 16 A
3/4“

min. 2,5 bar
použití spojovacího víka možné
1.650/650/1.000 mm
Motor s přírubou

37,0 kg

Podvozek

18,5 kg

Zásobník na materiál

23,5 kg

Mísící gumový tubus

Celková hmotnost

Přednosti na první
pohled:
 jednoduché ovládání
 demontovatelný podstavec
 stroj lze upevnit spojovací
násypkou k silu/kontejneru
 samostatná řídicí jednotka
 lehké přenosné moduly:
střední část váží pouhých
23,5 kg
 vyšší kvalita promíchání
 demontovatelný mísící
gumový tubus brání vzniku
usazenin a má v podstatě
samočisticí vlastnosti
 rychlé a snadné čištění
 flexibilní přeprava
 nejvhodnější pro zpracování
lepicí malty
 možnost kombinování se
systémy PFT
 nejvyšší bezpečnost
 osvědčení GS vydané BBG
 splňuje směrnice CE

3,5 kg

Ochranná mříž

3,8 kg

Řídicí jednotka

14,5 kg

ca. 122 kg

ca.131 kg

* V závislosti na otáčkách motoru, kvalitě a konzistenci malty
a provedení dávkovací hřídele.
ZAJIŠŤUJEME PLYNULOST PROVOZU

Výrobní program PFT
Dopravníky PFT SILOMAT
Strojní omítačky PFT
Kontinuální míchače PFT
Míchač s nuceným oběhem /
žlabový míchač PFT
Dopravní čerpadla PFT
Zvláštní stroje PFT
Přístroje/nářadí/příslušenství PFT
Rotor/Stator PFT
Armovací tkanina PFT
Zásobníky na materiál PFT

ODBORNÉ PORADENSTVÍ – PŘEDVÁDĚNÍ – PRODEJ – SERVIS
zajišt’uje pouze autorizovaný prodejce PFT:

Knauf Praha spol. s r.o.
Mladoboleslavská 949
197 00 Praha 9
Telefon
Fax
E-mail
Internet

+ 420 272 110 183
+ 420 272 110 132
pft@knauf.cz
www.knauf.cz
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