
PFT SWING airless
De universele transportpomp  

PFT Machines 10/2015

Functiebeschrijving Toepassingsdomeinen Voordelen

De PFT SWING airless brengt 
haast alle kant en klare pasteuse 
materialen op comfortabele wijze 
aan op wanden en plafonds. 
Een betrouwbare paratner voor 
een professionele afwerking van 
zowel woningbouw als op grote 
projecten.

Voor alle kant en klare pasteuse 
materialen alsook primers en 
verven: 

• Droogbouw:
- Spuitplamuur
- Verf

• Pleisterondergronden:
- Beton
- Oud pleisterwerk
- Silicaatsteen
- Gladde welfsels

• Spuitplamuur
• Voegenvuller
• Verf
• Primer
• Kant en klare producten met

korrels tot 2 mm (ombouw
vereist) zoals Betokontakt,
Diamond Finish, SKAP

• Lagere geluidsemissie

• Verbeterde sproeikwaliteit
door extra walkeffect in de
pomp - vaak is geen mengen
vereist

• Machine met multifunctionele
toepassingen

• Lagere bedrijfskosten

• Eenvoudige bouwplaats- 
hantering

• Een onderhoudsarme machi-
ne.



Alle rechten en technische vereisten voorbehouden. Onze waarborg heeft alleen betrekking op de onberispelijke toestand van onze machines. Verbruiks-, 
hoeveelheids- , 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.

PFT SWING airless - D2.5M/06.15/FLY

Technische informatie Toebehoren

Benaming SWING L, FC-230 V airless 

Artikelnummer 00451336

Aansluitingswaarde 230V, 1Ph, 50Hz, 3kW

Aandrijving Aandrijving 3kW, 0-280U/min

Toerental 70-236 U/min

Materiaalcontainer in PE Kunststof

Uitlaat met morteldrukmeter Sensor met digitale aanduiding

Wielen 4 wielen

Bediening en sturing Pompvermogen via potentiometer
traploos regelbaar, werkdruk- 
bereik verstelbaar

Maten:

Vulhoogte 700 mm

Containervolume ** 70 liter ~ 2/3 zakken

Lengte Breedte Hoogte 143/50/72 cm

Totaal gewicht 100 kg

• Stroomkabel 5 m

• Zaklediger

• Spuitslang 20 m

• Airless spuitpistool

• Sproeier 5.41

• Gereedschapstas

Knauf  
Rue du parc Industriel 1
B-4480 Engis

Tel.: +32 (0)4-273 83 11
Fax: +32 (0)4-273 83 30

info@knauf.be
www.knauf.be

** Zakinhoud 30 kg


