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degelijkheid en rendabiliteit
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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

De legendarische PFT G4 
uitgevonden in het jaar 
1974, tot op heden 
continu geoptimaliseerd en 
wereldwijd meer dan 
100.000 maal verkocht.
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hoogstaande kwaliteit
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KWaliteit
Made
iN
gerMaNY

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.

Enkel de modernste 
productietechnologie 
garandeert de beste 
kwaliteit.
 Lasertechniek
 Lasrobot
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Pft g4

ontdekt de
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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

« De tal van voordelen 
komen de kwaliteit en 
betrouwbaarheid hebben 
mij overtuigd. »
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PFt g4. de details maken het verschil.

Het versterkte 
buizenframe draagt 
zonder probleem 
grote lasten.

Meer 
transportzekerheid 
met een heftruck 
dankzij 
geïntegreerde 
hefpunten. 

Grotere 
transportveiligheid 
doordat geen enkel 
stekker naar buiten 
gericht staat.

Verbeterde 
waterafvoer door de 
hellende positie van 
de pomp. Geen 
restwater meer en 
dus geen risico op 
vorstschade.

Hoogste stabiliteit 
door de stevige 
constructie van het 
frame en de 
versterkte bevestiging 
van de wielen.

Grotere stroomkast: 
zeer gemakkelijk te 
onderhouden en een 
oversteek die 
beschermd tegen 
stof.

Geen beschadiging 
aan de armaturen of 
schakelaars doordat 
zij gemonteerd zijn 
aan de binnenkant 
van het frame en zo 
beschermd zijn.
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Waterarmatuur 
gemakkelijk te 
vervangen.

Gemakkelijk 
onderhoud en 
reiniging door 
vervangbare, 
rubberen mengzone 
in optie.

Eveneens 
beschikbaar in de 
omschakelbare versie 
230V/400V.

De mengkolom is 
makkelijk in te haken 
dankzij het nieuwe 
bevestigingsysteem 
op de mengkolom.

Geen 
functiestoornissen 
door een grote fijn 
filter met kleinere 
maasbreedte.
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Bescherming van de 
luchtcompressor 
tegen vuil dankzij de 
gereedschapskist en 
de rubberen 
afdekking.

Grote 
gereedschapskist met 
bv. De 
mengkolomreiniger 
en/of spuitpistool.

Makkelijker transport 
dankzij 4 handvaten 
op één niveau.

Gemakkelijk te 
hanteren door 2 
extra handgrepen op 
de voorraadtrechter.

De luchtcompressor is 
automatisch beveiligd 
tijdens het transport 
met kraan.
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Eenvoudig 
onderhoud dankzij 
de gemakkelijk 
bereikbare 
waterarmatuur.

Veiliger kraantransport 
door 4 ophangpunten.

Zelfs wanneer de 
pomp gedurende 
lange tijd gebruikt 
wordt, opent de moer 
zich nog 
gemakkelijker 
doordat de 
schroefdraad tegen 
stof beschermd is.

Geïntegreerde steun 
voor de rotorsleutel 
(optioneel)

Verminderde 
stofproductie: de 
optionele stofplaat 
achteraf gemonteerd 
reduceert de 
luchtcirculatie in de 
voorraadtrechter.

De veiligheidsplaat 
en het veiligheidsglas 
PVC beschermen de 
kranen tegen 
vuiligheid (optioneel).

Betere bescherming en 
transportfaciliteit 
dankzij doorlopende 
beugel de van motor.

Hoog debiet van 
vloeivloer tot  
85 L/min (tot heden 
55 L/min) dit door 
een ander sterwiel.

Betere afstelling van de 
stofkap door verbeterde 
ophanging. 
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PFt g4 doordacht tot in het detail onkloPbaar in het systeem

WerKiNgsPriNciPe
DE voorraadtrechter is van de meng- en 
pompzone gescheiden. Het droge 
materiaal wordt door middel van het 
schuin geplaatst sterwiel naar de 
mengzone gevoerd. De PFT 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 Isolatiepleisters
n Kleef- en wapeningsmortels
n Gietvloeren
n Enz….
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PFt g4 doordacht tot in het detail onkloPbaar in het systeem

vulleN Met zaKgoed
1 voor alles, alles met 1. De PFT G4 is de 
compacte, makkelijk transporteerbare mengpomp 
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 vaNuit silo
De PFT G4 is ontwikkeld volgens het 
bouwprincipe. Dankzij de transfertkap kan de 
mengpomp simpel en snel aan de silo gekoppeld 
worden. Perfect inzetbaar voor transportlengtes 
tot 30 m.

PNeuMatisch vulsYsteeM Pft siloMat
Simpel, snel en rationeel. Het PFT SILOMAT-
drukvat wordt met een paar simpele handgrepen 
onder de silo bevestigd. Door middel van een 
afstandsbediening wordt het droge materiaal op 
afroep volautomatisch en zonder stof naar de 
mengpomp geblazen. De meng- en spuitmachine 
kan op deze wijze in de werkruimte staan, 
zonder rekening te houden met de afstand tussen 
silo en verwerkingsplaats. PFT SILOMAT-
installaties bestaan in verschillende uitvoeringen.

Eenvoudige 
manipulatie door 
geringe afmetingen.
Gemakkelijk transport 
door draagbare 
module
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basisuitrustiNg

de mengpomp Pft g4 wordt geleverd met (afhankelijk van de versie) :

accessoires/ reserveoNderdeleN

Het PFT-systeem heeft vele accessoires 
en functionele reserveonderdelen die 
goedgekeurd zijn op de bouwplaats.
Met name met de ontwikkeling van 
de PFT G4, NeXt geNeratioN, 
verzekeren wij dat alle bestaande 
accessoires uit het PFT gamma 
gebruikt kunnen worden.

Mengbuis met de mengzone in 
rubber: Simpele en gemakkelijke 
reiniging dankzij de wisselbare 
rubberen mengzone.

Instellen van het optimaal vermogen 
dankzij het variërende gebruik van 
de pompen D en R.

individuele uitrusting

Aanwijzing Pft g4 X Pft g4 X 
fu 230v

Pft g4 X 
230v/400v

Artikelnummer 00 23 84 74 00 26 81 43 00 26 06 21

Mengpijp Stalen mengpijp met 
wisselbare flens

Stalen mengpijp met 
D-flens 

Stalen mengpijp met 
wisselbare flens

Stroomkast Grote kast voor de stroom 
met urenteller

Schakelkast met FU en 
potentiometer

Schakelkast met FU en 
potentiometer

Compressor Handy K 2 N Delta II 230V Delta II 230V

Rubberen afdekking van 
de compressor

• • •

Pompaandrijving met 
een hoog vermogen

• x x

Spuitpistool Spuitpistool 25 mm met 
aluminium roterende 
koppeling (600 mm)

Spuitpistool 25 mm met 
aluminium roterende 
koppeling (600 mm)

Spuitpistool 25 mm met 
aluminium roterende 
koppeling (600 mm)

Rotorsleutel • • •

• en série • en option x non disponible

technische gegevens
Aandrijving hoofdmotor  
Sterwiel

5,5 kW, 400 tpm 
0,75 kW 28 tpm

4 kW, 400 tpm
0,3 kW 12 tpm

5,5 kW, 400 tpm
0,75 kW 28 tpm

Elektriciteitsaansluiting 400V, 32 amp, 3-fasig 230V, 32 amp, mono 230V/400V, 32 amp 
mono/3-fasig

Wateraansluiting ¾” ¾” ¾”

Druk van de 
wateraansluiting

2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar

Rotor/stator TWISTER D6-3 TWISTER D6-2 TWISTER D6-3

Pompvermogen ca. 22l/min ca. 17L/min ca. 17L/min

Toevoerdruk 30 bar 20 bar 30 bar

Transportafstand
à 25 mm Ø
à 35 mm Ø

 
Tot 30 m
Tot 50 m

 
Tot 20 m
Tot 30 m

 
Tot 30 m
Tot 50 m

afmetingen
Vulhoogte 910 mm 910 mm 910 mm

Silo volumes 145 l 145 l 145 l

Lengte/breedte/hoogte 1200/720/1530 mm 1200/720/1530 mm 1200/720/1530

Totale gewicht 271 kg 280 kg 280 kg 

Waarden volgens de kwaliteit, de samenstelling van de mortel, het model en staat van 
de pomp, diameter van de mortelslang en transporthoogte. De richtlijnen van de 
mortelfabrikant hebben de overhand.

•  Pompeenheid TWISTER D6-3 of 
Slim-line

•  Motorreductie 5,5 kW of 4 kW 
400 tpm, 2-maal met tiltschakelaar

•  Motorreductie 5,5 kW, 400 tpm,  
2-maal met een tiltschakelaar

• Stroomkast met fasevolgorderelais
•  Peilglas 150 – 1500 l/h cpl
•  RONDO 25 mm; 10 m hydraulisch 
•  Water-/ luchtpijp ½”, 11 m, cpl. 

Geka

• Morteldrukmanometer 35 M-deel
•  Koppeling 35-deel, 1 1/4 met 

dichting
•  Reduceerstuk van 35V-25V-deel, 

LW 24
•  Mengpijpreiniger met as
•  Aansluitingmogelijkheid voor een 

afstandsbediening.
•  Gereedschapstas
•  Gebruiksaanwijzing
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accessoires/ reserveoNderdeleN

1   Stofkap E1 met een monofilter voor 
de PFT G4  met stuurkabel en 
niveausensor voor aansluiting op 
de installatie/ PFT SILOMAT 

2   Stuurkabel met een afstand van 
25m met een schakelaar en licht 
van 42V.

3   Elektriciteitskabel 5x4 mm2, 25m, 
CEE cpl. 32 A

4   Waterleiding en luchtpijp ¾”; 40 
m cpl. met verbindingen

5   PFT RONDO 25 mm, 10m, 
hydraulische integratie, 
verbindingen

6   PFT RONDO 35 mm, 10 m, 
hydraulische integratie, 
verbindingen

7   Spuitpistool 25 mm, 14 mm, 
uitgebreide versie, roterende 
koppeling

8   Spuitpistool 25 mm, 14 mm, 
uitgebreide versie, schuifafsluiter 

9   PFT JETSET  
Multifunctionele spuit- en kleefset 
met afstandsbediening

10  Manometer 0 – 100 bar
11  Montagespray, 400 ml
12  Zinken rotorsleutel
13  Proefbuis voor de consistentie 
14  Hoge druk waterpomp  

AV 1000, 400V 
Voor gebruik van een watervat

15  Drukverhoger
16  PFT Pomp ROTOQUIRL D
17  PFT Pomp ROTOMIX D
18  Stator Twister D5 – 2,5 
19  Rotor D5 - 2,5
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oFFiciële PFt dealers

iNdividuele 
KlaNteNservice, altijd 
iN uW buurt eN dit 
WereldWijd

PFT garandeert hoge 
productkwaliteit, 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.
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notities





04-273 83 11

www.knauf.be

info@knauf.be

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 voor- 
behouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, 
vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.

Knauf
Rue du parc industriel, 1
B-4480 Engis
Tel.: 04-273 83 11
Fax: 04-273 83 30

PFT G4 X_NL_B_04.13


