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De PFT SILOMAT trans plus 100 
vervoert automatisch en stofvrij 
droge materialen naar de meng-
pomp. De PFT SILOMAT trans plus 
koppelt design aan prestatiever-
mogen. De hantering en het trans-
port van de SILOMAT-installatie 
is vereenvoudigd door vele hulp-
middelen, zoals bijvoorbeeld de 
geïntegreerde kraantransportlussen 
en uitklapbare draaggrepen. Met 
een paar handgrepen past het PFT 
SILOMAT druktank op elke Silo.

Voor alle industriële droge 
mortels zoals:
• gipspleisters
• Kalkgipspleisters
• Cementpleisters
• Kalkpleisters
• Kalkcementpleisters
• Metselmortel
• Poedermateriaal
• ... en nog veel meer

• Opname voor heftruck of
vorkheftruck

• Vier kraantransportlussen
• Uitklapbare draaggrepen
• Optioneel verrijdbare

uitvoering
• Lichte, stabiele en elegante

kunststofkap
• Schakelkast met ergono- 

mische bedieningselementen
• Compressor als droogloper,

geen olieverversing vereist
• Afsluitklep met verwisselbare

pakking



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.
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Technische informatie Toebehoren

Benaming PFT SILOMAT trans plus 100

Artikelnummer 00146330

Transportafstand* 4 kW

Transporthoeveelheid* 70-236 U/min

Vermogen 230 V wisselstroom, 50 Hz, 1 Ph

Stroomaansluiting 16 A

Aansluitingskabel TWISTER D8-1,5

Max. druk  
(transportdruk)

1,5 - 22 l/min 
traploos regelbaar bij 5-70 Hz

Luchthoeveelheid 0,6-35l/min

Maten en gewichten

drukvat inhoud / hoogte / 
Gewicht

55 l / 1000 mm / 87 kg

Lengte Breedte Hoogte 1100/635/720 mm

Totaal gewicht 275 kg

PFT SILOMAT trans plus 100 met :

• 2 x PVC-slang 12,5 m met
C-koppelingen

• Stroomkabel 50 m
• 32 A CEE-stekker
• Gereedschapstas
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