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Functiebeschrijving Toepassingsdomeinen Voordelen

De compacte mengpomp met 230 
V wisselstroom- en/of 
400 V draaistroomaandrijving 
werd speciaal ontwikkeld voor 
pompen, opspuiten en aanbren-
gen van industriële droge mortels, 
pasta-achtige materialen en nog 
veel meer met een korrelgrootte 
tot 8 mm*. Het pompvermogen 
kan volgens de vereist door een 
snelle pompvervanging worden 
aangepast. De pneumatische 
vulling wordt gewaarborgd 
door een optionele inblaaskap. 
In drie modules opsplitsbaar.

Voor alle industriële droge mor-
tels zoals:
• Te verspuiten gipspleisters
• Cementpleisters
• Kalkpleisters
• Kalkcementpleisters
• Metselmortels
• Isolatiepleisters
• Sleufmortels
• Wapeningsmortels
• Kleefmortels
• Tegellijmen
• Tegelplamuren
• Pasteuse materialen
• ...

• 230V wisselstroom- of 400 V 
draaistroomuitvoering

• stabiele en compacte  
modulebouwwijze

• smalle bouwbreedte van  
70 cm

• variabel pompgebruik
• groot transportvermogen 
• eenvoudige bediening en 

onderhoud
• gemakkelijke en snelle 

reiniging, dankzij rubberen 
mengzone

• varieerbare vulhoogte van  
85 – 101cm

• geïntegreerde luchtcompres-
sor



Alle rechten en technische vereisten voorbehouden. Onze waarborg heeft alleen betrekking op de onberispelijke toestand van onze machines. Verbruiks-, 
hoeveelheids- en uitvoeringsgegevens en prestatiegegevens zijn ervaringswaarden die in geval van afwijkende gegevens niet zonder meer kunnen worden 
overgedragen. Voor het overige gelden steeds de richtlijnen van de materiaalfabrikant. Aanpassingen, nadrukken en fotomechanische reproducties, ook bij 
uitzondering, vereisen de goedkeuring van Knauf.
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Technische informatie

Benaming PFT RITMO XL FU 230/400

Artikelnummer 00197821

Transportvermogen* ca. 0,8 – 60 l/min

Transportbreedte* tot 30 m /50m

Transportdruk* max. 30 bar

Rotor/Strator D6–2 L met spanklem 

Aandrijving 5,5 kW aandrijfmotor  
toerental: 400 U/min

Aansluitingsgegevens 400 V driefasenstroom, 3 Ph, 50 Hz
omschakelbaar
230V wisselstroom, 1 Ph, 50Hz

Luchtcompressor 230V met DS

Watteraansluitingsdruk 2,5 bar bij lopende machine

Maten

Containervolume 70 l / 90 l

Vulhoogte 850 – 1.010mm

Lengte Breedte Hoogte ca. 1300/700/1400 mm

Totaal gewicht ca. 232 kg

* Richtwaarde volgens transporthoogte, pomptoestand en - uitvoering,  
pompeenheid, mortelkwaliteit, -samenstelling en -consistentie. Uiteindelijk zijn 
de respectieve richtlijnen en aanbevelingen van de materiaalfabrikant van 
toepassing


