PFT – THE FLOW OF PRODUCTIVITY

MADE IN GERMANY

PFT URZ¥DZENIA T£OCZ¥CE

ŒÆ
O
W
O
N

PFT SILOMAT trans plus bag
Wszystko jedn¹ maszyn¹ – nowe zwarte
urz¹dzenie t³ocz¹ce przeznaczone do
nape³niania z worków i silosów

03/2010

PFT SILOMAT trans plus bag
Rewolucyjne urz¹dzenie t³ocz¹ce
z decyduj¹cymi zaletami.
Obszary zastosowania:
PFT SILOMAT trans
plus bag ca³kowicie
automatycznie i
bezpy³owo t³oczy
wszystkie suche
zaprawy, takie jak:
Tynki wapienne
Tynki wapiennogipsowe

Tynki cementowe
Tynki gipsowe do tynkowania
maszynowego
Tynki wapienno-cementowe
Zaprawy murarskie
Materia³y sypkie
Kruszywa
Materia³y proszkowe
... i wiele innych

Zalety na pierwszy rzut oka
Nape³nianie z worków
Wlec worki to by³o kiedyœ –
teraz pneumatyczne urz¹dzenie
PFT SILOMAT trans plus bag
przejmuje ca³kowicie automatyczne i bezpy³owe t³oczenie
zapraw do miejsca zastosowana.
Nowa generacja odpowietrzenia
dba o bezpy³ow¹ pracê i ca³kowite
nape³nienie zasobnika.

Niska wysokoœæ wsypu
Nowe urz¹dzenie t³ocz¹ce z
rozdzieraczem posiada nisk¹
wysokoœæ wsypu, 95 cm.
Wysokoœæ wsypu jest doskona³a
do ergonomicznego obs³ugowania.

Logistyka silosów
niepotrzebna
Budowa jest nierentowna do
dostawy silosów? Materia³
dostêpny jest tylko w workach?
Logistyka silosów jest nie
mo¿liwa? Dziêki nowego
urz¹dzenia PFT SILOMAT trans
plus bag silosy nie s¹ potrzebne.

Kombinacja z asortymentem
produktów PFT
Do mieszania i t³oczenia zaprawy
polecamy u¿ycie agregatów tynkarskich
PFT, jak np. PFT G 4 z nakryw¹ nadmuchu
lub kombinacji maszyn sk³adaj¹cych siê
z mieszarki przep³ywowej PFT z nakryw¹
nadmuchu i pompy t³ocz¹cej PFT.

Mo¿liwoœæ nape³nienia
z silosa
Nowe urz¹dzenia PFT SILOMAT trans plus
bag mo¿na przebudowaæ na podawanie
z silosów. £¹cznik umo¿liwia podpiêcie
pod silos i u¿ywanie jako standardowe
urz¹dzenie t³ocz¹ce.

Niezbêdny osprzêt
£¹cznik do urz¹dzenia t³ocz¹cego
trans plus bag
(£¹cznik do podpiêcia pod silos)
nr. art. 00 19 50 80

Element odcinaj¹cy
z wymienn¹ uszczelk¹
Osobno wymienn¹ uszczelkê zaworow¹
elementu odcinaj¹cego mo¿na ³atwo
i szybko wymieniæ.
To oszczêdza czas i pieni¹dze.

Zaczepa do wózka niskiego
podnoszenia lub wózka
wid³owego
Wspornik ze sterowaniem i sprê¿ark¹ jest
dziêki dobrze przemyœlanej konstrukcji
³atwy do transportu.

Dalsze zalety:
cztery nak³adki do transportu dŸwigiem
rozk³adane uchwyty do przenoszenia
obcja: wersja ko³owa
szafka rozdzielcza z ergonomicznymi
elementami obs³ugowymi
sprê¿arka sucha, nie wymaga
wymiany oleju
opcja: mo¿liwoœæ zainstalowania
dodatkowego filtra powietrza
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PFT Systems
Polska:

Wszelkie prawa i zmiany techniczne zastrze¿one. Nasza gwarancja dotyczy jedynie prawid³owego stanu naszych maszyn.
WskaŸniki dotycz¹ce zu¿ycia, iloœci, wykonania i wydajnoœci
s¹ wielkoœciami doœwiadczalnymi, które w zmienionych warunkach
nie zawsze mog¹ byæ bezwzglêdnie powtórzone. Ponadto
zawsze obowi¹zuj¹ wytyczne producenta materia³ów przeznaczonych do aplikacji. Dokonywanie jakichkolwiek zmian, przedruków,powielanie fotomechaniczne, w tym równie¿ we fragmentach, wymaga uzyskania zezwolenia firmy Knauf PFT GmbH &
Co. KG.

Telefon +48 22 6448826
Telefaks +48 22 6440814
pft@pft.pl
www.pft.eu
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Dane techniczne

PFT SILOMAT trans plus bag

Wyposa¿enie podstawowe

Nr. art. PFT SILOMAT trans plus bag
Nr. art. Urz¹dzenie t³ocz¹ce**
Zasiêg t³oczenia*
Wydajnoœæ t³oczenia*
Wydajnoœæ
Z³¹cze zasilania

00 16 99 52
00 17 00 89
do 140 m
ok. 20 kg/min
8,1 kW
32 A, 400 V pr¹d trójfazowy, 50 Hz
rozdzielacz na budowie, niezbêdne jest
urz¹dzenie rozdzielcze z wy³¹cznikiem
ochronnym FI 30 mA
5 x 4 mm2 z wtyczk¹ CEE
p = 2,5 bar
ok. 140 Nm3/h

– przenoœna, zamontowana w
– wsporniku (opcja: wersja ko³owa)
– zasobnik t³oczny na ko³ach
– z wsypem workowym
– worek z narzêdziami
– instrukcja u¿ytkowania

Antrieb

Przewód zasilaj¹cy
Maks. ciœnienie (Ciœnienie t³oczenia)
Iloœæ powietrza
Miary i wagi
Zbiornik t³ocz¹cy zawartoœæ
Pomiary d/sz/w zbiornik t³ocz¹cy bag
Pomiary d/sz/w SILOMAT trans plus
Ciê¿ar zbiornik t³ocz¹cy bag
Ciê¿ar SILOMAT trans plus
Ciê¿ar ca³kowity
*
**

Zalecany osprzêt
Instalacja t³ocz¹ca – pierwsze wyposa¿enie
(guma), 75 m – nr. art. 20 65 05 01
Instalacja t³ocz¹ca – pierwsze wyposa¿enie
(PVC), 75 m – nr. art. 20 65 0500
Nakrywa nadmuchu E1 z okr¹g³ym filtrem
do PFT G 4, kpl. – nr. art. 20 60 0213

60 l
840/690/980 mm
1.100/635/720 mm
93 kg
201 kg
294 kg

Nakrywa nadmuchu z okr¹g³ym filtrem
do PFT G 5, kpl. – nr. art. 00 0443 34
Przewód zasilaj¹cy 5 x 4 mm2, 50 m
nr. art. 20 42 3900
Przewód zasilaj¹cy 5 x 4 mm2, 25 m
nr. art. 20 42 3920

Przy zastosowaniu n.p. Knauf MP 75
Do kombinacji z ju¿ istniejacym urz¹dzeniem PFT SILOMAT trans plus.

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Postfach 60
97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53
97346 Iphofen
Niemcy

Knauf Gips KG
Systemy suchej zabudowy, systemy tynków
gipsowych i systemy pod³ogowe

Knauf Integral KG
Materia³ z w³ókien gipsowych

Knauf Dämmstoffe GmbH
Materia³y izolacyjne z
polistryrenu

Knauf AMF GmbH & Co. KG
Systemy stropowe

Knauf Marmorit GmbH
Systemy elewacji mineralnych

Knauf Insulation GmbH
Izolacje z we³ny szklanej, XPS

Knauf Perlite GmbH
aquapanel ® CementBoards,
Perlit

