
Przeżywaj na nowo
jakość i wartość



Knauf PFT GmbH & Co. KG

Skrytka pocztowa 60 

97343 Iphofen

einersheimer Straße 53 

97346 Iphofen

niemcy

Knauf Gips
Systemy do gipsu suchego montażu 

i podłogowe

Knauf aMF
Systemy sufitowe

Knauf Bauprodukte
Profesjonalne rozwiązania dla domu

Knauf Gips / Marmorit
Systemy do gipsu, tynków mineralnych, 

tynków tradycyjnych i elewacji

Knauf Dämmstoffe
Materiały izolacyjne, polistyrenowe

Marbos

Systemy zapraw w budownictwie podziemnym

Knauf Insulation
Materiały izolacyjne z wełny mineralnej,

waty szklanej i wełny drzewnej

Knauf Integral 
Technologia gipsowo-włókninowa 

do podłóg, ścian i sufitów

Knauf Perlite
aquaPanel® Cement Boards, 

Perlity

Sakret Bausysteme

Suche zaprawy do robót 

budowlanych i remontowych

MADE IN GERMANY

PFT – THE FLOW OF PRODUCTIVITY

Wszelkie prawa i zmiany techniczne
zastrzeżone. Nasza gwarancja dotyczy
wyłącznie prawidłowego stanu naszych mas-
zyn. Wskaźniki dotyczące zużycia, ilości, wy-
konania i wydajności są wielkościami
doświadczalnymi, które w zmienionych wa-
runkach nie zawsze mogą być bezwzględnie
powtórzone. Ponadto zawsze obowiązują
wytyczne producenta urabianych materiałów.
Dokonywanie jakichkolwiek zmian, przedru-
ków, powielanie fotomechaniczne, w tym
również we fragmentach, wymaga uzyskania
zezwolenia firmy Knauf PFT GmbH & Co. KG. 
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Dealer

Discover NoW The
PFT G 4
Przedsiębiorcy branży budowlanej pracują ciężko każdego dnia, dlatego też wybierając

służące w ich pracy urządzenia, nie mogą bawić się w kompromisy. My również nie

stosujemy kompromisów w zakresie zapewnienia jakości naszej PFT G4.

Udoskonalona w ponad stu detalach PFT G 4 jest dziś tak przyjazna w użytkowaniu

i tak praktyczna jak nigdy dotąd!

Przekonajcie się Państwo sami o licznych zaletach urządzenia:

� Wzmocniona rama wykonana z rury

wytrzymuje bez problemu znaczne

obciążenia.

� Najwyższy poziom stabilności dzięki

wytrzymałej konstrukcji ramy, ze

wzmocnionym zamocowaniem kół.

� Bezpieczny transport wózkiem

widłowym, ułatwiony dzięki

wbudowanym nakładkom do

sztaplowania.

� Zabezpieczenie armatur i

przełączników przed uszkodzeniem

dzięki umieszczeniu ich w

wewnętrznym konturze ramy.

� Podwyższony poziom bez-

pieczeństwa w czasie transportu

z uwagi na brak wystających

gniazd lub wtyczek.

� Duża szafka sterownicza:

Łatwość konserwacji i optymalna

ochrona przez pyłami.

� Urządzenie oferowane jest także w

wersji umożliwiającej przełączanie:

zastosowanie FU 230/400 V.

� Ulepszony odpływ wody dzięki

ukośnie zamocowanej pompie oraz

optymalna ochrona przed oddziały-

waniem niskich temperatur dzięki

możliwości całkowitego opróżnienia

urządzenia z wody.

� Bezawaryjność działania dzięki

zastosowaniu dużego i dokładnego

filtra o bardzo małych oczkach.

� Prosta i łatwa wymiana armatury

wodnej.

� Komfortowe zawieszanie rury

mieszania dzięki zastosowaniu

nowego systemu mocowania.

� Łatwość czyszczenia i konserwacji

urządzenia dzięki opcjonalnej wymi-

ennej gumowej strefie mieszania.

� Bezpieczny transport dzięki czterem

uchwytom umieszczonym na jed-

nakowej wysokości, z zastosowaniem

sprawdzonego mechanizmu ich

składania.

� Lepsza możliwość operowania

urządzeniem dzięki dwóm do-

datkowym uchwytom na zbiorniku. 

� Duża skrzynka narzędziowa,

przystosowana do przechowywania

np. czyszczaka rury mieszania,

wału czyszczenia i/lub pistoletu

natryskowego.

� Sprężarka powietrzna automatycznie

zabezpieczana na czas transportu

żurawiem.

� Ochrona sprężarki powietrznej

przed zanieczyszczeniem dzięki

zamontowaniu nad nią skrzynki

narzędziowej oraz stosowaniu

dostarczanego na opcjonalne

zamówienie Klienta fartucha

przeciwbłotnego.

� Blacha osłonowa oraz opcjonalna

folia ochronna z PVC chronią

armatury przed zanieczyszczeniem.

� Zintegrowany uchwyt do mocowania

klucza do rotora.

� Perfekcyjne łatwa konserwacja dzięki

prostemu dostępowi do armatury

wodnej i do przełączników

ciśnieniowych.

� Lepsza możliwość justowania

pokrywy nadmuchu dzięki opracow-

aniu nowego systemu mocowania

pokrywy nadmuchu.er.

� Wysoki stopień bezpieczeństwa

podczas transportu dzięki łatwo

dostępnym i dodatkowo wzmoc-

nionym uchwytom do podwieszania

do żurawia.

� Najwyższa ochrona i możliwość

transportu dzięki zastosowaniu

otaczającego silnik pałąka

ochronnego.

� Redukcja obciążenia pyłem: Możli-

wość dodatkowego zamocowania

opcjonalnej wiatrownicy, uniemożli-

wiającej powstawanie w zasobniku

materiałowym zawirowań powietrza.

� Wysoka wydajność podawania –

do 85 l/min - podczas urabiania

płynnych mas jastrychowych

(dotychczas zaledwie do 55l/min)

dzięki możliwości prostej wymiany

koła dozującego. 

� Nawet po długim czasie eksploatacji

nakrętka na kole dozującym daje się

łatwo odkręcić, bowiem jej gwint jest

chroniony przed zapyleniem.

… wszelkie informacje dotyczącewykonania, osprzętu oraz danychtechnicznych znajdziecie Państwou swego Dealera PFT lub podwww.pft.eu


