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SANACE A RENOVACE
BETONU S PFT
Renovace narušených betonových konstrukcí s použitím speciálních
plastických ušlechtilých malt. Pro praktické zpracování doporučuje PFT
svou moderní strojní techniku.

SANACE BETONU S PFT
Ne vždy potřebují velké projekty velké stroje – když se ví jak na to.
PFT-Know-how má jen jediný cíl: Váš hospodárný úspěch.
PFT Vám svým nevídaným sortimentem také poradí jak ku prospěchu
zvládnout komplikované problémy sestav.

Ke zpracovávaným materiálům:
Měli by být dodávány
suché průmyslově
vyráběné směsi, které
jsou zpracovatelné
šnekovým čerpadlem.

• Stříkaný beton (torkretovaný)
• PCC – sanační malty
• SPCC – stříkané malty
• Malty určené k renovaci betonu
• Stříkaná malta mokrá

PFT SWING a
PFT MULTIMIX
Silný tým, dopravní čerpadlo
PFT SWING a žlabový míchač
PFT MULTIMIX, který je obzvlášť
vhodný pro speciální míchání hmot
z různých komponentů.
PFT MULTIMIX dodá dobře
zamíchaný a čerpatelný materiál
do dopravního čerpadla
a PFT tak „zajistí plynulost provozu“

PFT ZP3XL FU400
Jsou –li zapotřebí vysoké
dopravní výkony, je PFT ZP3
tou správnou volbou. PFT ZP3 čerpá
materiál namíchaný žlabovým
nebo kontinuálním míchačem
přímo na místo zpracování, přičemž
potřeba materiálu je automaticky
řízena a hlídána materiálovou
sondou s možným
dálkovým ovládáním.

Popis funkce

Výhody na první pohled:

PFT SWING M je malé dopravní
čerpadlo s elektronicky plynule
regulovatelným přímím
pohonem 1,5 kW. Řídké,
čerpatelné materiály bez
rozpouštědel s maximální
zrnitostí do 3 mm mohou být
čerpány, tlačeny a stříkány.

• malé, lehké, snadno ovladatelné, kompaktní
a pojízdné – což šetří čas i energii
• 230 V střídavý proud
• výkonný 1,5 kW přímý pohon
• elektronická plynulá regulace
• plastový zásobník materiálu
• rychlé čištění a údržba
• volitelný výkon výměnou šnekového
čerpadla (typ B nebo C)
• vejde se bez demontáže
do každého vozu kombi
• vhodné pod každý míchač
• 2 představená držadla umožňují
snadno přenášet i s plným zásobníkem
• po demontáži zásobníku a využitím správného
vybavení lze čerpat materiál i přímo ze sudu
• doporučené vybavení – elektrické dálkové ovládání

Popis funkce

Výhody na první pohled:

PFT SWING L je universální dopravní
čerpadlo podle volby s pevným
nebo elektronicky plynule
regulovatelným přímým pohonem
5,5 kW. Řídké, čerpatelné materiály
bez rozpouštědel s maximální zrnitostí
do 5 mm mohou být čerpány,
tlačeny a stříkány.

• snadno ovladatelné, lehké a kompaktní
• velké dopravní vzdálenosti a výšky
• nízká plnicí výška, bez problému
se hodí pod každý kontinuální míchač
• Výkonný 5,5 kW přímý pohon
s elektronickou plynulou regulací
nebo pevnými otáčkami
• plastový materiálový zásobník
• rychlé čištění a údržba
• volitelný výkon výměnou
šnekového čerpadla (typ D nebo R)
• kola vhodná pro použití na staveništi
• vejde se bez demontáže do každého vozu kombi
• universální plnění z vědra nebo kontinuální míchačky
• integrovaná řídící jednotka
• doporučené vybavení – elektrické dálkové ovládání

Popis funkce

Výhody na první pohled:

PFT MULTIMIX je výkonný dávkovací
míchač vhodný obzvlášť pro speciální
míchání z různých komponentů.
Míchaný materiál je dávkován přímo
do zásobníku, kde je doplněn
předepsaným množstvím kapaliny. Silná
míchací ramena se postarají o úsporu
času při namíchaní homogenní směsi.
Plochým šoupátkem na dně zásobníku
snadno a rychle vypustíme namíchaný
materiál. Co PFT MULTIMIX dobře
namíchané a čerpatelné dodá do
dopravního čerpadla, je následně
dopraveno na místo potřeby.
Promyšlená konstrukce umožňuje
mnohostranné použití.

• přesný poměr míšení jednotlivých komponentů
• přimíchávání pojiv
• intenzivní promíchání materiálu
a homogenní struktura
• dodržení předepsaných časů bobtnání
• rychlé promíchání protiběžnými rameny
• kompaktní a stabilní ocelová konstrukce
• možnost výškového nastavení
• lze kombinovat s dopravními čerpadly
PFT SWING a PFT ZP 3
• snadná obsluha a manipulace
• rychlé a čisté vyprazdňování
• jednoduchá údržba

Všechna práva včetně práva technické změny vyhrazena.
Naše záruka se vztahuje pouze na stroje v dokonalém stavu.
Údaje o spotřebě, množstvích, provedeních a výkonech
vycházejí z praktických zkušeností, které neplatí za jiných
podmínek. Dále platí údaje výrobce materiálu. Změny,
přetisk a fotomechanická reprodukce, a to i částí této t
iskoviny, musí být schváleny společností
Knauf PFT GmbH und Co. KG

Knauf PFT
Technická linka:
• +420 733 100 531
• Telefon: +420 272 110 183
• Fax: +420 272 110 132
• perina.ludvik@pft-systems.at
• www.pft.eu

Technická data
Označení
Art.-č.
Pohon

PFT SWING M
00 15 19 92
1,5 kW převodový motor, 102 Ot./min

PFT SWING L FU400
00 17 84 15
5,5 kW převodový motor, 280 Ot./min

Přívod proudu
Jištění
Rotor/Stator

230V střídavý proud, 50 Hz, 1 fáze

400 V střídavý proud, 50 Hz, 3 fáze

16A

25A

C4–2

TWISTER D 6–3

Výkon čerpadla*(l/min)
Dopravní vzdálenost*
Provozní tlak

0,5 – 9 plynule regulovatelný při 5–100Hz
až 15m
max. 20 bar

1,4 – 20 plynule regulovatelný při 5–70Hz
až 50m
max. 30 bar

Výška plnění / objem zásobníku
Rozměry D/Š/V
Celková hmotnost

500 mm / ca. 38 l

620 mm / ca. 76 l

1.100/460/550mm

1.600/600/660mm

70 kg

130 kg

Označení
Art.- č.

PFT MULTIMIX
00 08 76 47

Pohon

2,2 kW, 56 Ot./ při 50Hz

Přívod proudu
Výkon míchání

400 V střídavý proud, 50 Hz, 3 fáze, 6 A, přívodní kabel: 5 x 2,5mm
Zásobník: max. 140 l; hotová směs: ca. 80 l dle konsistence ; zrnitost: 8mm
Tříramenná míchací technika

Rozměry D/Š/V
Celková hmotnost

1.000/1.030/1.000 – 1.380 mm nastavitelná výška
ca. 143 kg

* Doporučená hodnota závisí na dopravní výšce, stavu a provedení čerpadla, čerpací jednotce, kvalitě, složení a konzistenci malty. Vždy platí příslušné směrnice, resp. doporučení výrobce materiálu.

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Postfach 60 Trockenbau-,
97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53
97346 Iphofen

Knauf Gips KG
Gipsputz- und Boden-Systeme

Knauf Integral KG
Der Gipsfaserwerkstoff

Knauf Dämmstoffe GmbH
Polystyrol-Dämmstoffe

Knauf AMF GmbH & Co. KG
Deckensysteme

Knauf Marmorit GmbH
Mineralische Fassadensysteme

Knauf Insulation GmbH
Glaswolle-Isolierung, XPS

Knauf Perlite GmbH
aquapanel®CementBoards,
Perlit

