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Innowacjawdziedzinietechnologiimieszaniainatryskiwania.
Maszynowenakładanieszpachlirewolucjonizujewykańczaniewnętrz.

Opis funkcjonowania

Zastosowania

Zalety na pierwszy rzut oka

Sprawdzonapompamieszającaz
rewolucyjnymmieszalnikiemzestali
szlachetnejigumy,któryporazpierwszy
umożliwiamaszynowerozcieraniegrudek,
awkonsekwencjiuzyskaniejednolitego,
nadającegosiędonatryskiwaniatynku
cienkowarstwowego.Dotejporytaki
materiałtrzebabyłoręczniewymieszać
szpachlą,cobyłobardzopracochłonne.

u całopowierzchnioweszpachlowanieścian
u wykonanychwtechnologiisuchejiścian
u betonowych,
u szpachlowaniezagruntowanychstropów
u surowych,
u szpachlowaniewykańczająceścian,
u szpachlowaniewygładzającejako
u przygotowaniedowysokiejjakości
u malowania,
u jakośćpowierzchniQ3iQ4.

u Doniemalwszystkichrodzajówpodłoża
u (beton,płaskiebloczkizpiaskowca
u wapnistego,betonkomórkowy,płyty
u gipsowe,tynk)
u Racjonalneprzetwarzaniewsystemiez
u pompąmieszającąPFTRITMOpowercoat
u Dowszystkichgrubościpowłok
u Zaletytynkucienkowarstwowegoo
u właściwościachszpachlówki
u powierzchniowej
u Bezskurczuipękania,takżeprzy
u dużychgrubościachpowłok
u Idealnytakżejakoszpachlarenowacyjna
u Szybkie,bezpieczne,łatwe
u przetwarzanieiwiększyzysk
u Powierzchninajwyższejjakości

Łatwiej,szybciejibardziejekonomicznie
robitoRITMOpowercoatfirmyPFT.Pokilku
prostychoperacjachsproszkowana
szpachlówkajestwymieszanamaszynowo
inatryśniętanapowierzchnię.

PFT– THEFLOWOFPRODUCTIVITY

MADEINGERMANY

PFT Systems
Polska

Wszelkie prawa i zmiany techniczne zastrzeżone.
Nasza gwarancja dotyczy wyłącznie prawidłowego
stanu naszych maszyn. Wskaźniki dotyczące zużycia,
ilości, wykonania i wydajności są wielkościami doświadczalnymi,którewzmienionychwarunkachniezawsze mogą być bezwzględnie powtórzone. Ponadto
zawsze obowiązują wytyczne producenta urabianych
materiałów. Dokonywanie jakichkolwiek zmian, przedruków, powielanie fotomechaniczne, w tym również
wefragmentach,wymagauzyskaniazezwoleniafirmy
KnaufPFTGmbH&Co.KG.

Telefon +48226448826
Telefaks +48226440814
pft@pft.pl
www.pft.eu
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PFTRITMO

Dane Techniczne

Wyposażenie podstawowe

00 09 06 38
Art. Nr
1,5 kWszafarozdzielczazezintegrowanąprzetwornicączęstotliwości
Napęd
140 – 575 obr/min zpłynnąregulacją
Obroty
prądjednofazowy
230 V, 50 Hz,1 Ph
Przyłącze sieciowe
ciśnieniewodymin.2,5barprzypracującejmaszynie
Wąż1/2"
Przyłącze wody
minimum 10 A
Zabezpieczenie
A 2–2,5 L standardowysystemmieszaniaRITMOpowercoat
Wirnik/Stojan
zpłynnąregulacją
0,8 – 3 l/min
Wydajność pompy
Przepływomierz wody 31,5 – 315 l/h
maks. 20 bar
Ciśnienie robocze
szpachlemineralne
do 15 m
Zasięg tłoczenia*
78 dB(A)
Równoważny poziom ciągłego ciśnienia akustycznego
Wymiary
900 mm
Wysokośćnapełniania
Długość/szerokość/wysokość
Masy
Zbiornikmateriału
Podwozie
Silnik
Masacałkowita

19,0 kg
40,0 kg
25,0 kg
100,0 kg

pojemnośćlejaok.45l
750/600/1.340 mm

zwirnikiem/stojanem
zszafąrozdzielczą
zkratąochronną

*Wielkościwskaźnikowe,uzależnioneodjakości,składuikonsystencjizaprawy,wykonaniaistanupompy,przekrojuwężatłocznego
iwysokościpodawania.Ostateczniemiarodajnesąodnośnewytycznewzgl.zaleceniaproducentaurabianegomateriału.

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

AgregattynkarskiPFTRITMOpowercoat
wkompleciez:
–Zasobnikmateriału
– zgumowanąstrefąmieszania
–Szafkasterownicza
– zezintegrowanymfalownikiem
–Silnikprzekładniowy1,5kW
–SystempompA2-2,5Lzmieszalnikiem
– dodatkowymRITMOpowercoati
– chromowanymwirnikiemzestaliszlachetnej
–Zintegrowanymanometrciśnieniazaprawy
– zmembranowym ciśnienia
–RONDO13 mm,15 m,sespojkami
–WążzezbrojonegoPVCśr.9x3mm,15m
– zezłączemEWO
–Przewódprzedłużający16m
– dozdalnychprzełączników
–Przewódzasilający3 x 2,5 mm2,25 m
– zwtykąochronnąizłączemCEE16A
–MieszadłoRITMOpowercoat,ocynk.
–Dyszawtryskuwody
–Wodomierz31,5-315l/hkpl.
–Pistoletnatryskowypowercoat13VA4,51500
–Elementczyszczący(rewizyjny)część13M
– zezłączemGeka
–Woreknanarzędzia
–Instrukcjaobsługi

Knauf Perlite
Knauf Insulation
Materiały izolacyjne z wełny mineralnej, aquaPanel® Cement Boards,
waty szklanej i wełny drzewnej
Perlity
Knauf Integral
Technologia gipsowo-włókninowa
do podłóg, ścian i sufitów

Sakret Bausysteme
Suche zaprawy do robót
budowlanych i remontowych

