PFT G 4
“OPNIEUW vErbETErd”

PFT – THE FLOW OF PRODUCTIVITY

ONTDEK NU DE KNAUF
PFT G 4
Professionele ondernemers die elke dag hard werken, stellen hoge eisen aan hun
apparatuur. Net zoals wij hoge eisen stellen aan de kwaliteit van onze PFT G4.
Meer dan honderd elementen van de G4 zijn verbeterd.
De G4 is gebruikersvriendelijker en praktischer dan ooit tevoren!

MADE IN GERMANY

Zie hieronder de vele voordelen:
■

Het ijzersterke buisframe
doorstaat gemakkelijk grote
belastingen.

■

Maximale stabiliteit door
een robuuste frameconstructie met versterkte wielmontage.

■

■

■

■

■

Veilig transport met een
heftruck door de ingebouwde heftruck uitsparingen.
Geen schade aan de armaturen en schakelaars, omdat
ze door het frame worden
beschermd.
Veiliger oppakken met de
heftruck; er bevinden zich
geen uitstekende stekkers
aan de onderzijde.
Grotere, beter beschermde
schakelkast door overstekende bovenranden:
onderhoudsvriendelijk en
stofwerend.
Ook beschikbaar als omschakelbare versie FU
230/400V.

■

■

Door het kantelen van de
waterpomp een optimale
bescherming tegen bevriezing; het watersysteem kan
volledig worden leeggemaakt.
Probleemloos gebruik door
groot waterfilter met kleinere
maaswijdte.

■

Eenvoudig vervangen van
waterarmatuur.

■

Gemakkelijk plaatsen van
de mengpijp door nieuw
ophangsysteem.

■

Eenvoudig schoonmaken en
onderhoud door optioneel
leverbare rubberen mengzone.

■

Veilig verplaatsen door middel van vier grepen op één
hoogte en twee extra handgrepen op de materiaalbak.

■

Grote gereedschapskist,
geschikt om bijvoorbeeld
mengpijpreiniger en gereedschapsset op te slaan.

■

Luchtcompressor automatisch
geborgd voor transport door
kraan.

■

Perfecte onderhoudsvriendelijke water- en luchtarmaturen door gemakkelijke
toegankelijkheid.

■

Betere bevestiging van de
stofkap.

■

Veiliger oppakken met kraan
door versterkte kraanogen.

■

Goede bescherming door
geheel rondlopende motor
beschermbeugel.

■

Minder stofvorming door optioneel motorwindscherm,
voorkomt luchtcirculatie in
de materiaalbak.

■

Hoge capaciteit materiaaltoevoer; maximaal 85 liter
per minuut t.b.v. gietvloer
toepassingen (tot nu toe
alleen tot 55 liter per minuut)
door eenvoudige verandering van sterrad.

■

De afgedichte sterradmoer
kan gemakkelijk worden losgedraaid, omdat de draad
zelfs na lange tijd tegen stof
wordt beschermd.
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