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PFT ZP 3 XL 
Heel krachtige schroefpomp met een max. debiet van 120 l/min

Fuctiebeschrijving Toepassingsdomeinen Voordelen

De PFT ZP 3 XL is de ideale keuze 
als u een universele schroefpomp 
zoekt. De schroefpomp vervoert  
de pleisters, de mortels of de  
vooraf door een horizontale  
continubetonmenger, een niet- 
continubetonmenger of een  
betonmixvrachtwagen met  
gemengde deklaag.

Voor alle materialen zoals: 
• Traditionele mortels
• Wapeningsmortels
• Werkvloeren
• Zelfnivellerende werkvloeren
• Lijmmortels
• Tegel- en voegpleisters
• Geschraapte ruwpleisters
• Isolatiemortels
• Kalkpleisters
• Restauratiemortels
• Cementpleisters
• Kalkpleisters
• ...

• grote debiet- en pompafs-
tandcapaciteiten

• het continu regelbare debiet 
(versie V en CF).

• ingebouwde elektrische kast
• afstandsbediening mogelijk
• kan worden gevoed door een 

truckbetonmixer
• afdichting tussen motor en 

trechter
• kleine vulhoogte
• stevig chassis
• snel onderhoud en dito reini-

ging
• gemakkelijk en snel de-

monteerbaar
• aanpasbaar voor pomp  
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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 XL

Technische informatie

Benaming PFT ZP 3 XL

Artikelnummer 00102964

Rendement pomp* ong. 27 l/min**

Pompafstand * max. 100 m

Pompdruk * max. 30 bar

Aandrijving 7,5 kW Reductiemotor 
Rotatiesnelheid : 175 omw/
min

Aansluiting stroom 400 V driefasig, 50 Hz
Stroomsterkte: 32 ampère

Maten en gewichten

Ventilatie van de trechter 130 l

Volume van de trechter met verhoging 245 l

Lengte Breedte Hoogte 2255/725/745 mm

Totaal gewicht 238 kg

* 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. ** Met pomplichaam R 7-3 S


