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Opis funkcjonowania

Je¿eli na placu budowy stosowane s¹
mieszanki o indywidualnym sk³adzie,
to PFT ZP 3 XL MIX stanowi idealny
wybór dla tego celu. Pompa poœrednia
do zaprawy pompuje urobiony w
zamontowanej mieszarce bêbnowej 
tynk lub zaprawê murarsk¹ bezpoœred-
nio do miejsca zastosowana.
Wydajnoœæ t³oczenia mo¿e byæ 
dostosowana do zapotrzebowania na
materia³. 
PFT ZP 3 XL MIX mo¿e byæ w³¹czana 
i wy³¹czana za poœrednictwem 
zdalnego sterowania. 

Zalety w skrócie

! Du¿a wydajnoœæ i du¿y zasiêg 
! t³oczenia 
! Zintegrowana jednostka sterowania 
! Mo¿liwoœæ zdalnego sterowania 
! Mo¿liwoœæ ³adowania z mieszarki
! bêbnowej 
! Jednostka uszczelnienia miêdzy
! mechanizmem i zasobnikiem 
! Bardzo ³atwe przemieszczanie 
! Solidna i odporna konstrukcja 
! Minimalne nak³ady na konserwacjê    
! i czyszczenie 
! Mo¿liwoœæ szybkiego od³¹czenia 
! pompy 

Obszar zastosowania 

Dla wszystkich materia³ów takich jak:
! Mieszanki budowlane 
! Zaprawy murarskie / lekkie 
! zaprawy murarskie 
! Zaprawy zbrojone 
! Tynki cementowe 
! Tynki gliniane 
! Tynki wapienne 
... i wiele innych 

MADE IN GERMANY

PFT – THE FLOW OF PRODUCTIVITY

NOWOŒÆ

PFT ZP3XL MIX
Wydajna pompa t³ocz¹ca z zamontowan¹ 
mieszark¹ bêbnow¹ do mieszanek 
budowlanych do tradycyjnego tynkowania.



Pompa t³ocz¹ca PFT ZP 3 XL MIX z 
– Jednostka pompy 2 L 6 
– z integrowanym manometrem 
– ciœnienia zaprawy 
– Silnik przek³adniowy 7,5 kW, 400 V 
– Zintegrowana jednostka sterowania 
– Zamontowana mieszarka bêbnowa 
– Sprê¿arka powietrzna LK 250 z 
– wy³¹czeniem i regulowaniem ciœnienia 
– Zintegrowane sito wibracyjne 
– Koñcówka natryskowa 35 mm 
– Dysza do zaprawy 
– W¹¿ do zaprawy 35 mm, 10 m 
– W¹¿ wodno-powietrzny 1/2”, 10 m 
– Worek z narzêdziami 
– Instrukcja u¿ytkowania 

NNrr  aarrtt.. 00 14 80 20
WWyyddaatteekk** ok. 30 l/min
Zasiêg t³oczenia* do 40 m
CCiiœœnniieenniiee  tt³³oocczzeenniiaa** maks. 20 bar
NNaappêêdd Silnik pompy:     silnik przek³adniowy 7,5 kW

AAnnttrriieebb Liczba obrotów: 175 obr./min.  
PPrrzzyy³³¹¹cczzee  ssiieecciioowwee Przy³¹cze:          400 V, pr¹d trójfazowy, 50 Hz
AAnnttrriieebb Zabespieczenie: 32 amper

inny stosunek energii elektrycznej na zapytanie

WWyymmiiaarryy
Pojemnoœæ kub³a PFT ZP 3 XL 130 l
Pojemnoœæ mieszarki bêbnowej 145 l
Wysokoœæ ok. 1.555 mm 
Szerokoœæ ok. 1.105 mm
D³ugoœæ ok. 2.255 mm

MMaassyy ok. 380 kg
* w zale¿noœci od jakoœci zaprawy, konsystencji, wersji pompy i œrednicy wê¿a do zaprawy

Dane techniczne Wyposa¿enie podstawowe PFT ZP 3 XL MIX
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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. Ponad-
to 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.
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PFT Systems
Polska:

Telefon +48 22 6448826
Telefaks +48 22 6440814

pft@pft.pl

www.pft.eu

KKnnaauuff  PPFFTT  GGmmbbHH && CCoo.. KKGG
Postfach 60
97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53
97346 Iphofen
Niemcy

Knauf Gips KG
Systemy suchej zabudowy, systemy tynków
gipsowych i systemy pod!ogowe

Knauf AMF GmbH & Co. KG
Systemy stropowe

Knauf Integral KG
Materia! z w!ókien gipsowych

Knauf Marmorit GmbH
Systemy elewacji mineralnych

Knauf Dämmstoffe GmbH
Materia!y izolacyjne z 
polistryrenu

Knauf Insulation GmbH
Izolacje z we!ny szklanej, XPS

Knauf Perlite GmbH
aquapanel ® CementBoards, 
Perlit


