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Functiebeschrijving Toepassingsdomeinen Voordelen

De PFT SWING M is een 
compacte transportpomp met  
met elektronische traploos  
regelbare 1,5 kW directe 
aandrijving. Met deze transport- 
pomp kunnen kant en klare of 
voorgemengde pasteuse materialen 
met een korrelgrootte t.e.m.3 mm 
verwerkt worden en dit zowel voor 
pompen, gieten en verspuiten.

Voor alle materialen zoals : 

• Dispersieverven
• Kalkverven
• Fijne, silicaat- en minerale

pleisters (pasta’s) met korrel-
grootte van max. 3 mm.

• Voorstrijkmiddelen
• Betokontakt
• SKAP
...   en nog veel meer

• Klein, licht, handig, compact
en verrolbaar - Dat bespaart
tijd en kracht

• 230V wisselstroom
• Krachtige 1,5 kW direct

aandrijving
• Elektronisch traploos regel- 

baar
• Materiaalcontainer in kunst-

stof
• Snelle reiniging en onder-

houd
• Varieerbare transportpres- 

tatie door pompvervanging
(B- of C-pomp)

• Zonder demontage in elke
bestelwagen



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 M-D/2,5M/02.11/FLY

Technische informatie Toebehoren

Benaming SWING M

Artikelnummer 00151922

Aandrijving 1,5 kW aandrijvingsmotor

Toerental 102 u/min bij 50 Hz

Stroomaansluiting 230 wisselstroom, 50 Hz, 1 fase

Zekering 16 AA

Rotor/Strator C 4 - 2 Standaarduitrusting

Pompvermogen* 0,5 - 9 l direct regelbaar bij 
5 - 100 Hz

Pompafstand* tot 20 m

Korrelgrootte* max. 3 mm

Werkdruk max. 20 bar

Maten

Vulhoogte 500 mm

Trechterinhoud ca. 38 l

Lengte Breedte Hoogte 1100/460/550 mm

Totaal gewicht 70 kg

Transportpomp PFT SWING M met :

• Pompeenheid C 4-2

• Morteldrukmeter 25 mm kpl.

• Geïntegreerde stuureenheid

• Materiaalcontainer met bescherm- 
rooster

• Handleiding
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* Richtwaarde volgens transporthoogte, pomptoestand, pompuitvoering,
pompeenheid, mortelkwaliteit, mortelsamenstelling en mortelconsistentie.
Uiteindelijk zijn de respectieve richtlijnen en aanbevelingen van de
materiaalfabrikant van toepassing.


