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Opis funkcjonowania 

Mały kompaktowy mieszalnik przepływowy
PFT LOTUS XS do materiałów workowanych,
z przyłączem prądu zmiennego. Miesza w
sposób ciągły i całkowicie automatyczny
wszelkie produkowane fabrycznie suche
zaprawy na bazie wapna i cementu, o
maksymalnym uziarnieniu do 4 mm.

Innowacyjny specjalny wał mieszania
zapewnia homogeniczne wymieszanie
przy niskiej mocy pracy silnika.

Dzięki optymalnie umieszczonemu punktowi
doprowadzenia wody zapieczenia prawie
nie powstają a mieszalnik oczyszcza się
niemal samoczynnie.
.

Zalety na pierwszy rzut oka

u Odporna i trwała konstrukcja
u Prosta obsługa
u Minimalny nakład pracy przy 
u konserwacji i czyszczeniu
u Regulowana wysokość napełniania
u Specjalny wypływ zaprawy 
u zabezpieczony przed manipulacją 
u Wygodny transport
u Bezobsługowe łożysko zewnętrzne 
u Urządzenie małe, lekkie, poręczne 
u i kompaktowe
u Podwozie na kołach, z możliwością 
u demontażu
u Bez nisko zamontowanego króćca 
u wypływowego, co zapewnia łatwe 
u podstawianie pompy tłoczącej PFT lub 
u kubła z zaprawą

Obszary zastosowania

Do wszelkich produkowanych fabrycznie
suchych zapraw o maksymalnym uziarnieniu
do 4 mm, jak:
u Zaprawy murarskie 
u Lekkie zaprawy murarskie
u Zaprawy klejące i zbrojeniowe
u Tynki drapane 
u Tynki cementowe 
u Tynki izolacyjne 
u Zaprawy jastrychowe 
u Masy wyrównujące
u Zaprawy licowe 
u Tynki zacierane 
u Tynki wapienne 
u Tynki renowacyjne 
u Tynki szlachetne 
u Zaprawy do glazury i do spoin 
... i wiele innych 

MADE IN GERMANY

230 V

NOWOŚĆ

PFT – THE FLOW OF PRODUCTIVITY

PFT LOTUS XS 
Szybko gotowy do użytku, niezawodny, 

wydajny, prosty w obsłudze – mały poręczny 

i niedrogi mieszalnik przepływowy firmy PFT



Mieszalnik przepływowy PFT LOTUS XS

w komplecie z:

– Silnikiem przekładniowym 1,3 kW

– Stalową rurą mieszania

– Specjalnym wałem mieszania 

– Wypływem zaprawy z możliwością demontażu

– Armaturą wodną z reduktorem ciśnienia

– Podwoziem na kołach z możliwością demontażu

– Instrukcją obsługi

Dane Techniczne Wyposażenie podstawowe PFT LOTUS XS 

MADE IN GERMANY

Art. Nr 00 24 60 57    

Wydajność mieszania* ok. 20 l/min

Napęd Silnik przekładniowy 1,3 kW

230 V, 1 faza, 50 Hz

Liczba obrotów 280 obr/min

Dane przyłączeniowe 230 V, 1 faza, 50 Hz, wtyczka Schuko

Przyłącze wody Wąż 3/4”

Wymiary i ciężar

Objętość zasobnika 50 l

Długość całkowita 1.215 mm

Szerokość całkowita 645 mm

Wysokość całkowita 880–1.020mm, z możliwością regulowania wysokości

Wysokość wypływu 440 – 580 mm

Ciężar całkowity 65 kg 

* w zależności od jakości zaprawy, konsystencji oraz segmentu wału dozowania i mieszania

Wszelkie prawa i zmiany techniczne zastrzeżone.
Nasza gwarancja dotyczy wyłącznie prawidłowego
stanu naszych maszyn. Wskaźniki dotyczące zużycia,
ilości, wykonania i wydajności są wielkościami doświ-
adczalnymi, które w zmienionych warunkach nie zaws-
ze mogą być bezwzględnie powtórzone. Ponadto
zawsze obowiązują wytyczne producenta urabianych
materiałów. Dokonywanie jakichkolwiek zmian, prze-
druków, powielanie fotomechaniczne, w tym również
we fragmentach, wymaga uzyskania zezwolenia firmy
Knauf PFT GmbH & Co. KG.  
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Knauf PFT GmbH & Co. KG

Skrytka pocztowa 60 

97343 Iphofen

einersheimer Straße 53 

97346 Iphofen

niemcy

Knauf Gips

Systemy do suchego montażu gipsu 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


