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PFT ZP 3 L MULTIMIX 
Heel krachtige schroefpomp

Fuctiebeschrijving Toepassingsdomeinen Voordelen

De PFT ZP 3 L MULTIMIX is de 
ideale machine voor het men-
gen van traditionele mortels 
rechtstreeks op de werf. De 
schroefpomp voert de door de 
PFT MULTIMIX erboven gemengde 
mortel tot aan de projectieplaats. 
Het pompvermogen is regelbaar 
in functie van het vereiste mor-
teldebiet. De aan/uit-functie van 
de PFT ZP 3 L MULTIMIX vindt van 
op afstand plaats via afstandsbe-
diening. De machine is volledig 
uitgerust voor mortelwerken: Ze 
is samengesteld uit buisleidingen, 
projectieslang en compressor.

Voor alle materialen zoals: 
• Traditionele mortels
• Metselwerkmortels
• Wapeningsmortels
• Cementpleisters
• Kleipleisters
• Kalkpleisters
• Restauratiemortels
• ...

• Grote pompafstand
• Ingebouwde elektriciteitskast
• Afstandsbediening
• Geleidelijke demping door de 

PFT MULTIMIX
• Afdichting tussen motor en 

trechter
• Heel mobiel
• Minimaal onderhoud en 

reiniging
• Vasthaakogen en inge-

bouwde hefwagenbeugels
• Afgeschuinde trechter: Het 

materiaal vloeit automatisch 
in de richting van de pomp, 
bijgevolg bijna geen reste-
rend materiaal
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Alle rechten en technische aanpassingen voorbehouden.
De gegevens over het verbruik, de hoeveelheden, de modellen en de prestaties zijn empirische waarden die variëren volgens de gebruiksvoorwaarden; deze 
gelden dus niet in alle gevallen. De toe te passen richtlijnen zijn steeds deze van de fabrikant. Het is verboden deze gegevens of uittreksels ervan te kopiëren 
of door te geven onder gelijk welke vorm, zonder uitdrukkelijke toelating van Knauf.

PFT ZP 3 L MULTIMIX

Technische informatie Toebehoren

Benaming PFT ZP 3 L MULTIMIX

Artikelnummer 00280802

Rendement pomp* ong. 10 - 40 l/min

Pompafstand * max. 30 m

Pompdruk * max. 20 bar

Aandrijving Motor van de pomp:  
Reductiemotor 5,5 kW 
Rotatiesnelheid : 70 - 
260 omw/min 
Betonmolenmotor : 2,2 kW 
56 omw/min - 5,2 A

Aansluiting stroom Stroom : 400 V driefasig 
Stroomsterkte : 32 A

Korrelgrootte * Max. 6 mm

Maten en gewichten

Volume van de trechter PFT ZP 3 L 630 mm

Volume van de trechter PFT MULTIMIX 1100 mm

Volume van de recipiënt PFT ZP 3 L Max. 120 l

Volume van de recipiënt  
PFT MULTIMIX

Max. 140 l  
Afgewerkt mengsel : 80 l 

Lengte Breedte Hoogte 2200/860/1120 mm

Totaal gewicht 304 kg

PFT ZP 3 L MULTIMIX met: 

• Pomplichaam 2 L 6 met geïntegreer-
de drukmeter

• Varioreductiemotor 5,5kW, 400 V

• Geïntegreerde elektriciteitskast

• PFT MULTIMIX bovenop

• Compressor K 2N cpl.

• Drukregeling met pressostaat

• Lucht/waterleiding 1/2“, 11 m cpl. 
met koppelstukken

• RONDO 35 mm, 10 m, cpl. Met 
ingeklemde koppelstukken

• Projectieslang 35V M20 zonder 
boring

• Reductiekoppelstuk 35 M/50 F

• Gereedschapstas

• Handleiding

* Waarden bij benadering volgens de kwaliteit, de samenstelling, de consis-
tentie van de mortel, evenals het model en de toestand van de pomp, de dia-
meter van de mortelleiding en de vervoerhoogte. De toe te passen richtlijnen 
zijn steeds deze van de fabrikant.


