
Opis funkcjonowania 

Wypróbowany�agregat�tynkarski,
obsługiwany�przez�jednego�pracownika,
na�prąd�przemienny�230V,�został�teraz
wyposażony�w�mocny�napęd�2,2�kW�–
do�natryskiwania�i�nanoszenia�tynków
natryskiwanych,�mas�wyrównujących,�farb
dyspersyjnych�i�wielu�innych�materiałów
o�uziarnieniu�do�3�mm.

Wysokowydajny�napęd�pozwala�na
maksymalne�wykorzystanie�siły�sieci
jednofazowej.�Umożliwia�to�nanoszenie
wielu�materiałów�budowlanych�–�w�tym
nawet�tynków�zewnętrznych�–�z�użyciem
węży�o�długości�sięgającej�nawet�do
20�metrów.

Zalety na pierwszy rzut oka

u W�komplecie�ze�sprężarką�i�wężami�i�����
u pistoletem�–�pozostaje�podłączyć�i�
u przystąpić�do�pracy!
u Z�zamontowanym�wibratorem�zewnętrznym�
u Z�wielokrotnie�sprawdzoną�gumową�strefą�
u mieszania�
u Z�możliwością�załadunku�z�wiadra�lub�
u worka�i�użytkowania�jako�agregatu�
u tynkarskiego�lub�pompy�
u Prosta�obsługa�podczas�uruchamiania,�
u przezbrajania,�konserwacji�i�czyszczenia
u Elastyczna�intensywność�mieszania�dzięki�
u dwóm�punktom�doprowadzenia�wody
u Napęd�o�regulacji�bezstopniowej�–�
u dokładne�dopasowanie�wydajności�
u podawania�i�mieszania�
u Urządzenie�małe,�lekkie,�poręczne�i�
u kompaktowe,�na�kołach�–�z�możliwością�
u rozłożenia�na�trzy�moduły

Obszary zastosowania

Do�wszystkich�materiałów�takich�jak:
u Tynki�wewnętrzne�
u Tynki�wierzchnie�
u Masy�szpachlujące�
u Masy�wyrównujące�
u Płynne�masy�szpachlujące
u Zaprawy�do�ościeżnic�
u Pełna�izolacja�cieplna�
u Farby�dyspersyjne�
u BETOKONTAKT
u Zaprawy�renowacyjne
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PFT  RITMO L  FC-230V

Mała�maszyna�z�wysokowydajnym�napędem�2,2 kW

Umożliwia�stosowanie�węży�o�długości�do�20�metrów.

PFT�– THE�FLOW�OF�PRODUCTIVITY



Agregat�tynkarski�PFT�RITMO�L�
w�komplecie�z:

– Silnikiem�przekładniowym�2,2kW,�274obr/min
– Jednostką�pompy�B4–2L�w�kpl.�
– z�manometrem�ciśnienia�zaprawy
–�Szafką�sterowniczą�230V�
– z�przemiennikiem�częstotliwości
–�Przewodem�elektrycznym�3x2,5mm2,�25m
–�Rurą�mieszania�z�gumową�strefą�mieszania�
–�Mieszadłem
–�Czyszczakiem�rury�mieszania�i�
– wałem�czyszczenia
–�Przepływomierzem�wodnym�75–750 l/h
–�Sprężarką�powietrzną,�230V�z�wyłącznikiem�
– ciśnieniowym�i�sterowaniem�ciśnieniowym
– Wibratorem�zewnętrznym�AM3,�230V
– Pistoletem�DN25-360°�S10�200�Ewo
– RONDO�DN25,�15m�+�5m
– Wężem�wodno/powietrznym�DN12,�11m�
– kpl.�Geka
– Wężem�powietrznym�DN9,�16m�+�5m
–�Zintegrowaną�skrzynką�narzędziową�z:�
– •�elementem�rewizyjnym�część�DN25�z�Geka
– •�workiem�narzędziowym�z:
– •�2�kluczami�płaskimi:�13/17;�17/19
– •�2�kulami�gąbkowymi�30mm
– •�Przebijakiem�4mm
– •�Instrukcją�obsługi

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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Dane Techniczne Wyposażenie podstawowe PFT  RITMO L  FC-230V

PFT Systems

Polska

Telefon�� ��+48�22�6448826

Telefaks ���+48�22�6440814

pft@pft.pl

www.pft.eu

Art. Nr                                00 24 64 44 ����������������������

Napęd ���������������������������������2,2kW���Szafka�sterownicza�ze�zintegrowanym�przemiennikiem�częstotliwości

Liczba obrotów ���������������55–475obr/min�������� regulowana�bezstopniowo

Dane przyłączeniowe ���230V, 1 faza,�50Hz� �prąd�przemienny

Przyłącze wody��������������Wąż�DN12��������� ���������min.�2,5�bar�ciśnienia�wody�przy�pracującym�urządzeniu

Zabezpieczenie���������������minimum�16A

Rotor/Stator�������������������B4–2L��������� �����������standard�

Wydajność pompy* ������0,7–14,6 l/min������������ ���regulowana�bezstopniowo

Uziarnienie* ��������������������3mm�������������

Przepływomierz �������������75–750 l/h

Ciśnienie robocze �����������maks. 20bar

Odległość podawania*do 20m������������� ����������

Wymiary

Wysokość�zasypywania �����900mm�����������������

Pojemność�leja ���������������������45 l������������������������ ������z�lejem�nasadowym:�75�l

Długość/szerokość/wysokość �750/600/1.340mm

Ciężar 

Ciężąr�Masa�całkowita ���������100kg����

*���Wielkości�wskaźnikowe,�uzależnione�od�jakości,�składu�i�konsystencji�zaprawy,�wykonania�i�stanu�pompy,�przekroju�węża�tłocznego�
i�wysokości�podawania.�Ostatecznie�miarodajne�są�odnośne�wytyczne�wzgl.�zalecenia�producenta�urabianego�materiału.

Więcej�informacji�oraz�osprzęt�znajdą�Państwo�na�stronie�www.pft.eu
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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


