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De nieuwe PFT SILOMAT 230V FU 
voert droge mortel volautomatisch 
en stofvrij naar de mengpomp. 
De PFT SILOMAT 230V FU is niet 
enkel compact en makkelijk te 
transporteren, maar ook ener-
gie-efficiënt, want ze heeft genoeg 
aan 230V, 1 fase  en 16 ampère. 
Ze kan met enkele eenvoudige 
handgrepen gemonteerd worden 
onder silo’s (flexibele rubberen 
aansluiting, snelle sluiting). De 
elektrische besturingseenheid 
is makkelijk demonteerbaar. 

Voor alle industriële droge mor-
tels zoals:
• Te verspuiten gipspleisters
• Kalkgipspleisters
• Cementpleisters
• Kalkpleisters
• Kalkcementpleisters
• Poedermaterialen
• …

• Markering voor kraan- 
transport

• Compact en stabiel kader
• Luchtbanden 400 mm
• Uitklapbare hendels
• Demonteerbare busturings- 

eenheid
• Droge compressor, geen olie-

verversing nodig
• Continue toevoer dankzij het

sterrad met alveolair systeem
• Flexibel gebruik dankzij 230

V, 1 fase-werking
• Illustratie van de werking en

storingen via SPS-display



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 SILOMAT 230 V FU

Technische informatie Toebehoren

Benaming PFT SILOMAT 230V FU

Artikelnummer 00146851

Transportafstand* Tot 75 m

Transportcapaciteit* Tot 30 kg/min

Vermogen Compressor : 3 kW 
Sterrad met alveolair systeem: 0,3 kW

Stroomaansluiting* Wisselstroom 230 V, 1 fase, 16 amp-
ère, Besturingseenheid: 3P CEE  
230 V, blauw

Transportdruk Max. 1,2 bar

Luchtdebiet Ca. 35 Nm³/h

Maten

Totaal gewicht 294 kg

Containeraansluiting Ø 250 mm

Hoogte van de silo- 
aansluiting

Min. 1040 mm - Max. 1140 mm

Lengte Breedte Hoogte 1200/800/1140 mm

Besturingseenheid 32,5 kg

PFT SILOMAT 230V FU met :

• Gereedschapstas

• Stofkap E1 of G5

• Triller 230V

• PVC-gipsslang DN 32 25 m

• Stroomkabel 3 x 4 mm² 50 m

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

* Afhankelijk van het gewicht van het materiaal en de transport-
afstand. Enkel met originele PFT-onderdelen.


