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Machines

KWALITEIT EN WAARDES
NIEUW BELEVEN

DEGELIJKHEID EN RENDABILITEIT
De legendarische PFT G4
uitgevonden in het jaar
1974, tot op heden
continu geoptimaliseerd en
wereldwijd meer dan
100.000 maal verkocht.

INNOVATIE
ERVARING
RENDABILITEIT
In het jaar 1974 slaagden we
er in om met de legendarische
PFT G4 een uitvinding te
realiseren die tot op heden bij
de vakmensen bekend staat
als "de pleistermachine» de
G4 werd in steeds
geoptimaliseerde uitvoeringen
meer dan 100.000 maal
verkocht. Er bestaat geen
groter bewijs voor
degelijkheid en rendabiliteit.
De talloze verbeteringen,
optimalisering en praktische
details maken de beste nog
beter.
PFT G4
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Enkel de modernste
productietechnologie
garandeert de beste
kwaliteit.
Lasertechniek lasrobot

KWALITEIT
MADE
IN
GERMANY

HOOGSTAANDE KWALITEIT

Op onze site in Iphofen
ontwikkelen en produceren
wij met de modernste
technologieën en
productieprocessen
hoogwaardige, krachtige en
klantgerichte producten made
in Germany.
Onze machines staan voor
hoogstaande kwaliteit en zijn
door hun robuuste en praktijk
gerichte opbouw en de
bedieningsvriendelijkheid
universeel inzetbaar.
Daardoor zijn wij in de
mogelijkheid om competent
en flexibel op de
professionele noden van onze
internationale klanten in te
gaan.
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ONTDEKT DE
PFT G4

« Les nombreux avantages,
la qualité et la fiabilité
m’ont convaincu. »

De tal van voordelen komen
de kwaliteit en
betrouwbaarheid hebben mij
overtuigd. (foto)
Vaklui die elke dag hard
werken maken geen
compromis bij hun uitrusting
net zo weinig als bij de
kwaliteit van onze G4
Onze klanten geven bij de
ontwikkeling belangrijke
aanwijzingen en feedback.
Hun ervaringen helpen ons de
G4 nog gebruiksvriendelijker
en praktijk gerichter op de
toepassingsbehoeften af te
stemmen.
Overtuig je zelf van de vele
voordelen.
PFT G4
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PFT G4 DOORDACHT TOT IN HET DETAIL ONKLOPBAAR IN HET SYSTEEM
WERKINGSPRINCIPE:
De voorraadzone voor droog materiaal is
van de meng en pompzone gescheiden.
Het droge materiaal wordt door middel van
het schuin geplaatste sterwiel in de
mengzone geworpen.
De G4 kan naar believen in werking gesteld
worden en nagevuld worden.
WERKINGSBESCHRIJVING:
De G4 is een continu werkende mengpomp
voor machinale kant en klare mortels. Zij
kan zowel met zakgoed als van uit een silo
met een silomat installatie bevoorraadt
worden.
TOEPASSINGEN:
n Gipspleisters
n Kalk-gipspleisters
n Cementpleisters
n Kalkpleisters
n Kalk-cementpleisters
n Voegmortels
n Armerings- en kleefmortels
n Gietmortels
n Enz….

Vullen met zakgoed:
1voor alles, alles met 1. De PFT G4 is de
compacte goed transporteerbare mengpomp
met uit gerijpte techniek die hoge prestaties
neerzet op gebied van debiet en
transportlengtes. Zij is met het complete PFT
gamma te combineren. Door de lage
vulhoogte is zij moeiteloos met zakgoed te
bevoorraden. Ideaal voor kleine en
middelgrote werven.
VULLEN MET SILO:
Simpel, snel en rationeel. Het PHT silomat
drukvat wordt met een paar simpele
handgrepen onder de silo bevestigd.
Het droge materiaal wordt volautomatisch
via een stofkap in de machine geblazen
doormiddel van een compressor.
De machine kan op deze wijze in de
werkruimte staan en over een verdere
afstand vanuit de silo bevoorraad worden.
Silomatinstallaties bestaan in verschillende
uitvoeringen.

Eenvoudige
manipulatie door
geringe afmetingen.
Gemakkelijk transport
door draagbare
module
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OFFICIËLE PFT DEALERS

INDIVIDUELE KLANTENSERVICE WERELDWIJD EN
ALTIJD IN UW BUURT
PFT garandeert hoge product
kwaliteit innovatieve techniek,
gekeurde veiligheid, korte
levertermijnen en een
individuele klantenservice die
aan uw wensen voldoet.
Dit is enkel te garanderen
door de samenwerking met
onze officiële PFT dealers die
over geschoolde en
vakbekwame techniekers
beschikken. Daarmee
verzekeren wij dat U op een
gekwalificeerde klantendienst
kunt rekenen.
Vakkundig advies – originele
PFT onderdelen en dit
vanzelfsprekend in uw buurt

Deze brochure heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle
vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste
recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor
worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische
dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk,
vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.
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Knauf
Rue du parc industriel, 1
B-4480 Engis
Tel.: 04-273 83 11
Fax: 04-273 83 30
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