
PFT SILOMAT trans plus
¸atwo, szybko I ekonomicznie - urzàdzenie
PFT SILOMAT trans plus jest kompaktowe,
lekkie i wygodne w transporcie

Opis dzia∏ania

Urzàdzenie PFT SILOMAT trans plus
ca∏kowicie automatycznie i bezpy∏owo
t∏oczy suchà zapraw´ do pompy
mieszajàcej lub do mieszarki do zapraw.
Nowy PFT SILOMAT trans plus to
po∏àczenie atrakcyjnego wzornictwa z
wysokà wydajnoÊcià. Obs∏ug´ i transport
urzàdzenia SILOMAT u∏atwiajà liczne
udogodnienia, np. wbudowane nak∏adki
do wózka wid∏owego, zaczepy do
transportu dêwigami i rozk∏adane
uchwyty do przenoszenia.

Kilkoma ruchami r´ki mo˝na dopasowaç
kube∏ transportowy urzàdzenia
PFT SILOMAT do ka˝dego zbiornika.

Zalety w skrócie

zintegrowane nak∏adki do wózka
wid∏owego
uchwyt do wózka podnoÊnego
cztery zaczepy do transportu d˝wigiem
rozk∏adane uchwyty do przenoszenia
wersja ko∏owa (opcja)
lekki, stabilny i estetyczny ko∏pak z
tworzywa sztucznego
szafka rozdzielcza z ergonomicznymi
elementami obs∏ugowymi
spr´˝arka sucha, nie wymaga
wymiany oleju
mo˝liwoÊç zainstalowania
dodatkowego filtra powietrza
nowa klapa odcinajàca z wymiennà
uszczelkà

Zastosowania

Do wszystkich suchych zapraw
fabrycznych, takich jak:

gipsowe tynki maszynowe
tynki wapienno-gipsowe
tynki cementowe
tynki wapienne
tynki wapienno-cementowe
zaprawy murarskie
materia∏y sypkie
kruszywa
materia∏y sproszkowane

... i wiele innych
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PFT – THE FLOW OF PRODUCTIVITY



20650501
Instalacja t∏oczàca – wyposa˝enie
podstawowe (guma), 75m
20650500
Instalacja t∏oczàca – wyposa˝enie
podstawowe (PCW), 75m
20600213
Nakrywa nadmuchu E 1 z okràg∏ym filtrem
00044334
Nakrywa nadmuchu G5 kpl.
20 42 3900
Przewód zasilajàcy 5 x 4mm2, 50m
20423920
Przewód zasilajàcy 5 x 4mm2, 25m
00128606
Wibrator zewn´trzny A-10, 400V, 50Hz

Zalecane akcesoria
20716000
Leja zasypowego
20 706600
Podwójne rozga∏´zienie 330/330
do pod∏àczenia 2 zasobników t∏oczenia
SILOMAT

00129592
PFT Zestaw do zmiany przenoÊny
na ko∏achr

Dane techniczne Niezb´dne akcesoriaPFT SILOMAT trans plus

PFT Systems
Polska:

Telefon +48 22 6448826
Telefaks +48 22 6440814

pft@pft.pl

www.pft.eu

MADE IN GERMANY

Nr art. Urzàdzenie wolnospadowe
100 / 140 do przenosienia 00124365 / 00 124359

100 / 140 wersja ko∏owa 00124366 / 00124358

Urzàdzienie t∏oczàce ciÊnieniowe
DF Q 100 / 140 do przenosienia 00124367 / 00 124864

DF Q 100 / 140 wersja ko∏owa 00124368 / 00 127838

Zasi´g t∏oczenia* do 100/140m

Wydatek* ok. 20 kg/min

Moc 6,1/8,1 kW

Przy∏àcze 32A, 400 V pràd trójfazowy, 50Hz

Rozdzielnica budowlana,

wymagany wy∏àcznik ró˝nicowo-pràdowy 30mA

Kabel przy∏àczeniowy 5 x 4mm2 z wtyczkà CEE

Maks. ciÊnienia (t∏oczenia) p = 2,5 bar

Przep∏yw powietrza ok. 100/140Nm3/h

Wymiary i masy
Kube∏ pojemnoÊç / wysokoÊç 55 l / 1.000mm

Wymiary d∏./szer./wys. 1.100/635/720mm / 1.100/800/835mm

Kube∏ / Blok t∏oczenia ciÊnieniowego 87 kg / 27,5 kg

Masa ca∏kowita 100/140 271/285,5 kg (wersja do przenoszenia)

Masa ca∏kowita 100/140 279/293,5 kg (wersja ko∏owa)

Masa ca∏kowita DFQ100/140 210/225 kg (wersja do przenoszenia)

Masa ca∏kowita DFQ100/140 218/233 kg (wersja ko∏owa)
* przy zastosowaniu np. pompy Knauf MP 75

PFT – THE FLOW OF PRODUCTIVITY

Wszelkie prawa i zmiany techniczne
zastrze˝one. Nasza gwarancja dotyczy jedynie
prawid∏owego stanu naszych maszyn.
Wskaêniki dotyczàce zu˝ycia, iloÊci, wykonania
i wydajnoÊci sà wielkoÊciami doÊwiadczalnymi,
które w zmienionych warunkach nie zawsze
mogà byç bezwzgl´dnie powtórzone. Ponadto
zawsze obowiàzujà wytyczne producenta
materia∏ów przeznaczonych do aplikacji.
Dokonywanie jakichkolwiek zmian, przedruków,
powielanie fotomechaniczne, w tym równie˝ we
fragmentach, wymaga uzyskania zezwolenia
firmy Knauf PFT GmbH & Co. KG.
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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 podl⁄ogowe

Knauf AMF GmbH & Co. KG
Systemy stropowe

Knauf Integral KG
Material⁄ z wl⁄ókien gipsowych

Knauf Marmorit GmbH
Systemy elewacji mineralnych

Knauf Dämmstoffe GmbH
Material⁄y izolacyjne z polistryrenu

Knauf Insulation GmbH
Izolacje z wel⁄ny szklanej, XPS

Knauf Perlite GmbH
aquapanel ® CementBoards,
Perlit


