
Новий рівеНь якості й
ефективНості
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ІННОВАЦІЯ 
ДОСВІД
ЕКОНОМІЧНІСТЬ

Легендарна PFT G 4, яка з’явилася

в 1974 році, стала успішним

винаходом, який дотепер відомий

серед спеціалістів як відмінний

штукатурний апарат. Конструкція

PFT G 4 постійно модернізується, і

на сьогодні продано більше

100 000 екземплярів. Це

найбільш переконливий доказ

економічності й ефективності.

Численні вдосконалення,

оптимальні рішення та практичні

деталі роблять найкраще ще

кращим.

PFT G 4

Легендарна штукатурна станція PFT G 4 –,

винайдена в 1974 році, –

постійно модернізується. У всьому 

світі продано більше 100 000 

екземплярів.
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ЯКІСТЬ 
ЗРОБЛЕНО В
НІМЕЧЧИНІ

На нашому підприємстві,

розташованому в м. Іпхофен,

за допомогою сучасних

технологій і процесів

виробництва ми розроб-

ляємо та виготовляємо якісну,

потужну й орієнтовану на

потреби замовника

продукцію «Зроблено в

Німеччині».

Наші машини

характеризуються відмінною

якістю та універсальною

взаємозамінністю завдяки

своїй міцній і практичній

конструкції та зручності в

обслуговуванні. Таким чином

нам вдається компетентно та

гнучко реагувати на

професійні потреби наших

вітчизняних і зарубіжних

клієнтів.

Лише прогресивні технології

виробництва гарантують

найкращу 

якість.

Технологія лазерного різання

Зварювальні роботи



ВІДКРИйТЕ ДЛЯ СЕБЕ НОВЕ пОКОЛІННЯ 
PFT G4
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«Мене переконало

поєднання переваг,

якості та надійності».

Підприємці, які щодня

напружено працюють, не

визнають компромісів, коли

мова йде про обладнання. Так,

як і ми, коли мова йде про

якість нашої PFT G 4.

Наші клієнти – це важливі

генератори ідей у наших

розробках. Їхній досвід

допомагає нам ще краще

узгодити конструкцію PFT G 4 із

практичними потребами.

Переконайтеся в наявності

численних переваг.

PFT G 4



Підсилена трубчаста

рама без проблем

витримує великі

навантаження.

Висока стабільність

завдяки міцній рамковій

конструкції з підсиленою

маточиною колеса.

Надійне транспортування

завдяки вилковому

навантажувачу та

вбудованим скобам.

Підвищена безпека під час

транспортування завдяки

відсутності з’єднувачів, що

виступають.

Відсутність пошкоджень

обладнання та вимикачів,

оскільки вони захищені

внутрішнім контуром

рами.

Удосконалений стік води

завдяки нахиленому

положенню насоса 

й оптимальному захисту

від замерзання, оскільки

залишки води повністю 

зливаються.

Відмінність полягає в деталях.

PFT G 4 –  НОВИЙ РІВЕНь ЯКОСТІ Й ЕФЕКТИВНОСТІ

Велика розподільна шаф

зручність експлуатації та

оптимальний захист від

пилу. 



  

 

  

  

  

   

Проста заміна водопровід-

ного обладнання.

Просте чищення та технічне

обслуговування завдяки

опціональній, змінній зоні

змішування з гуми.

Зручне підключення

змішувальної труби

завдяки новій конструкції

приймального пристрою.

        .

Безперебійна експлуатація

завдяки великому фільтру

тонкого очищення дрібної

фракції.

  фа:

  

  

 

Можливе також постачання

моделі FU 230/400 B, яка

сама перемикається.
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Практичне транспорту-

вальне кріплення для

змішувальної труби – це

оптимальне рішення, яке

забезпечує зменшення

висоти машини, сприяє

зручному та компактному

транспортуванню.

Зручне використання

завдяки двом додатковим

ручкам на бункері.

Надійне транспортування

завдяки чотирьом ручкам, які

розміщені на одній висоті, із

випробуваним шарнірно-

висувним механізмом.

Захист повітряного

компресора від

забруднення за

допомогою вбудованого

над ним ящика для

інструментів і бризковиків,

які постачаються на

замовлення.

Повітряний компресор

автоматично захищений 

під час транспортування

краном.



Вбудоване кріплення для

роторного ключа.

(необов’язкове).

Захисний щит і додаткове

ПВХ-покриття запобігають

забрудненню обладнання.

Надзвичайно зручна в

обслуговуванні завдяки

легкому доступу до

водного обладнання та

пневматичних

перемикачів.

Висока надійність

транспортування завдяки

легкому доступу до

підсилених скоб для

крана.

Удосконалене регулювання

вдувного ковпака завдяки

новій конструкції приймаль-

ного пристрою. 

Навіть після тривалого

періоду експлуатації

гайка лопатевого

барабана легко

розкручується, оскільки

різьба захищена від пилу.

Великий ящик для інстру-

ментів, який підходить,

наприклад, для зберігання

очисника змішувальної

труби, валу очисника

та/або бризковика.

Удосконалений захист і

можливість транспортування

завдяки запобіжним скобам

двигуна.

Висока продуктивність до

85 л/хв під час викори-

стання розчину для

наливної підлоги, яка

вирівнюється сама,

(раніше лише 55 л/хв)

завдяки простій зміні

лопатевого барабана.

Зменшення забруднення

пилом: додаткове встанов-

лення направляючої стінки

(постачається на замовлення)

запобігає завихренню пилу в

контейнері для матеріалу.



Сфери застосування

Для сухих виробничих
розчинів, придатних для
насосів, наприклад:   
• гіпсові штукатурки; 
• вапняно-гіпсові штукатурки; 
• цементні штукатурки;
• вапняні штукатурки;
• вапняно-цементні штукатурки;
• грязьові розчини;
• теплоізоляційні штукатурки; 
• розчини для швів і щілин; 
• армувальні та клейові

розчини;
• наливна підлога, яка сама

вирівнюється; 
• розчини для кладки; 
• розчини для шпаклювання

підлоги;
• ізоляції;
… і багато іншого.

Опис функцій
Станція PFT G 4 – це безперервно працюючий змішувальний
насос для сухих машинних сумішей фабричного виробництва.
Її можна наповнювати як сухою сумішшю з мішків, так і
безпосередньо із силосу/контейнера за допомогою муфти
або вдувного ковпака й установки PFT SILOMAT.

принцип роботи
Суха зона для приймання сухої суміші відділена від зони
змішування та нагнітання. Суха суміш закидається через
лопатевий барабан, установлений під нахилом, у
змішувальну камеру. Станцію PFT G 4 можна в будь-який
момент запускати та наповнювати сухою сумішшю. Лопатевий
барабан запускається окремо, його можна швидко
демонтувати за допомогою центрального замка.

PFT G 4 – – пРОДуМАНА ДО ДЕТАЛЕй,
НЕпЕРЕВЕРшЕНА В ЦІЛОМу.
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Наповнення з мішків
Один для всього, усе в одному. Станція PFT G 4 – це компактний
змішувальний насос, який легко транспортується, має продуману
технологію та гарантує високу продуктивність і велику дальність
подачі; вона сумісна з усією серією машин PFT.
Завдяки незначній висоті наповнювання станція чудово підходить для
використання сухої суміші з мішків. 
Ідеальна для невеликих і середніх будівельних майданчиків.

Наповнювання безпосередньо із силосу
Змішувальний насос PFT G 4 сконструйовано відповідно до
модульного принципу. Завдяки використанню муфти PFT його
можна швидко та без проблем під’єднати до будь-якого силосу
або контейнера. Добре підходить для дальності подачі до 30 м.

пневматичне наповнювання за допомогою
установки PFT SILOMAT
Просто, швидко та раціонально. Приймальний бункер PFT SILOMAT за
допомогою кількох простих рухів під’єднується до силосу/контейнера.
Після натиснення кнопки суха суміш повністю автоматично та без пилу
подається у змішувальний насос. 
При цьому станція розташована безпосередньо на місці переробки та
не залежить від віддаленості силосу/контейнера від місця проведення
робіт. У наявності є різні моделі пневматичної установки PFT SILOMAT.

Простота у використанні
завдяки компактним розмірам.
Легке транспортування завдяки
переносним модулям.



Найменування PFT G 4 FU 230 B PFT G 4 FU 230/400 B PFT G 4 smart PFT G 4 

без компресорного насоса 00 40 21 18 00 42 34 08 00 26 06 22 00 23 84 74

з компресорним насосом 00 26 81 43 00 26 06 21 00 25 73 59 00 40 21 68

установлена потужність 230 В, 50 Гц, 1 фаза 230 В, 50 Гц, 1 фаза

400 В, 50 Гц, 3 фази

400 В, 50 Гц, 3 фази 400 В, 50 Гц, 3 фази

приводний механізм

Двигун насоса

00402118:  5,5кВт, 385об/хв
00268143:  4кВт, 400об/хв
2-ступінчастий приводний механізм із 
індикатором рівня

5,5 кВт, 385 об/хв 
2-ступінчастий приводний механізм із 
індикатором рівня

5,5 кВт, 385 об/хв 
2-ступінчастий приводний механізм із
індикатором рівня

5,5 кВт, 385 об/хв 
2-ступінчастий приводний механізм із
індикатором рівня

Лопатевий барабан 0,3 кВт, 12 об/хв 0,3 кВт, 12 об/хв 0,75 кВт, 28 об/хв 0,75 кВт, 28 об/хв

Змішувальна труба Змішувальна труба без змінної муфти Гумова змішувальна труба зі змінною

муфтою

Змішувальна труба без змінної муфти Змішувальна труба зі змінною муфтою

Транспортувальне кріплення змішувальної труби • • • •

Змішувальна спіраль Змішувальна спіраль G 4 пряма Змішувальна спіраль G 4 пряма Змішувальна спіраль G 4 пряма Змішувальна спіраль G 4 пряма

Ротор/статор насосної установки SD 6–3 slimline SD 6–3 slimline D 6–3 wf TWISTER D 6–3

Манометр тиску розчину міцно закручений, 25мм V-частина міцно закручений,35мм M-частина міцно закручений, 25мм V-частина міцно закручений,35мм M-частина

потужність насоса* прибл. 22 л/хв прибл. 22 л/хв прибл. 22 л/хв прибл. 22 л/хв

продуктивність* (лопатевий барабан) макс. 55 л/хв макс. 55 л/хв макс. 55 л/хв макс. 85 л/хв

Тиск подачі* макс. 25 бар макс. 25 бар макс. 30 бар макс. 30 бар

Дальність подачі* при 25 мм Ø

при 35 мм Ø

до 15 м

до 15 м

до 15 м

до 15 м

до 30 м

до 50 м

до 30 м

до 50 м

Компресорний насос** 400 В 400 В 400 В 400 В

підведення води 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Тиск підведення води 2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар 

Пристрій регулювання потоку води 150 – 1500 л/год 150 – 1500 л/год 150 – 1500 л/год 150 – 1500 л/год

Бризковик для водного обладнання • • • •

Розподільна шафа великий корпус великий корпус маленький корпус великий корпус

Трансформатор з автоматичним запобіжником • • • •

Запобіжний вимикач двигуна • • • •

Контроль фази • • • •

Лічильник відпрацьованих годин • • • •

Автоматичний напрямок обертання • • • •

Світловий індикатор для тиску води • • • •

Перетворювач частоти • • • •

Регулювання кількості обертів, безперервне • • • •

Підготовлена для GPS • • • •

Запобіжник холостого ходу • • • •

Компресор 0,55 кВт, 230 В

прибл. 180 л/хв, макс. 3,4 бар із

вимкненням тиску

0,55 кВт, 230 В

прибл. 180 л/хв, макс. 3,4 бар із

вимкненням тиску

0,9 кВт, 400 В

прибл.250 л/хв, макс.4 бар із вимкненням

тиску

0,9 кВт, 400 В

прибл.250 л/хв, макс.4 бар із вимкненням

тиску

Гумове покриття компресора • • • •

Розпилювач для тонкошарових

штукатурок

25 мм, сопло 14 мм, 200 мм довжиною,

пряма, smartline

25 мм, сопло 14 мм, 200 мм довжиною,

пряма, алюмінієве поворотне з’єднання

25 мм, сопло 14 мм, 200 мм довжиною,

пряма, smartline

25 мм, сопло 14 мм, 200 мм довжиною,

пряма, алюмінієве поворотне з’єднання

шланг для води/повітря 1/2”, 11 м, з’єднання Ewo/Geka 1/2”, 11 м, з’єднання Ewo/Geka 1/2”, 11 м, з’єднання Ewo/Geka 1/2”, 11 м, з’єднання Ewo/Geka

шланг для розчину RONDO 25 мм, 10 м RONDO 25 мм, 10 м RONDO 25 мм, 10 м RONDO 25 мм, 10 м

Електричний кабель 25 м, 3 x 32 А, перехідна муфта, захисний

контакт/CEE

Перехідна муфта, захисний

контакт/5 x 32 A

• •

Колеса 2 напрямні ролики, 2 подвійні напрямні

ролики

2 напрямні ролики, 2 подвійні напрямні

ролики

3 напрямні ролики, 1 подвійний

напрямний ролик

2 напрямні ролики, 2 подвійні напрямні

ролики

Обладнання з направляючою стінкою • • • •

Вал очисника/очисник змішувальної труби • • • •

Пристрій для чищення труб • • • •

Ящик для інструментів/сумка для інструментів • • • •

Інструкція з експлуатації • • • •

Роторний ключ • • • •

Перехідник 35V-25V-частина • • • •

Розміри Висота наповнювання 910 мм 910 мм 910 мм 910 мм

Об’єм бункера 145 л 145 л 145 л 145 л

Довжина/ширина/висота 1200/720/1530 мм 1200/720/1530 мм 1200/720/1530 мм 1200/720/1530 мм

Загальна вага 272 / 280 кг 272 / 280 кг 263 / 271 кг 271 / 279 кг

Обладнання / Технічні характеристики

* Орієнтовні значення можуть змінюватися залежно від якості, складу та консистенції розчину, обладнання та стану насоса, діаметра
шланга подачі та висоти подачі. Важливими факторами виступають відповідні нормативи виробника розчину.

** Моделі штукатурної станції PFT G 4 без серійного компрес    
обладнати компресорним насосом PFT (див. пункт 19 і 20

• серійно • опціонально x немає в наявності
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PFT G 4 super PFT G 4 XL

x x

00 41 41 71 00 40 67 95 

400 В, 50 Гц, 3 фази 400 В, 50 Гц, 3 фази

5,5 кВт, 385 об/хв 
2-ступінчастий приводний механізм із
індикатором рівня

7,5 кВт, 400 об/хв 
2-ступінчастий приводний механізм із
індикатором рівня

0,75 кВт, 28 об/хв 0,75 кВт, 28 об/хв

Гумова змішувальна труба зі змінною

муфтою

Гумова змішувальна труба зі змінною

муфтою

• •

Змішувальна спіраль G 4 пряма Змішувальна спіраль G 4 пряма

TWISTER D 6–3 D 6–4 wf

міцно закручений,35мм V-частина міцно закручений,35мм M-частина

прибл. 22 л/хв прибл. 22 л/хв

макс. 85 л/хв макс. 85 л/хв

макс. 30 бар макс. 40 бар

до 30 м

до 50 м

до 40 м

до 65 м*

400 В 400 В

3/4” 3/4”

2,5 бар 2,5 бар 

150 – 1500 л/год 150 – 1500 л/год

• •

великий корпус великий корпус

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

Індикатор рівня наповнювання в бункері з

матеріалом

Індикатор рівня наповнювання в бункері з

матеріалом

0,9 кВт, 400 В

прибл.250 л/хв, макс.4 бар із вимкненням

тиску

0,9 кВт, 400 В

прибл.250 л/хв, макс.4 бар із вимкненням

тиску

• •

25 мм, сопло 14 мм, 200 мм довжиною,

пряма, алюмінієве поворотне з’єднання

25 мм, сопло 14 мм, 200 мм довжиною,

пряма, алюмінієве поворотне з’єднання

1/2”, 15 м, з’єднання Ewo/Geka 1/2”, 11 м, з’єднання Ewo/Geka

RONDO 25 мм, 15 м RONDO 25 мм, 10 м

• •

2 напрямні ролики, 2 подвійні напрямні

ролики

2 напрямні ролики, 2 подвійні напрямні

ролики

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

910 мм 940 мм

145 л 145 л

1200/720/1530 мм 1200/720/1650 мм

308 кг 320 кг

        сорного насоса можна легко
        ).

Нова система ротор/статор PFT
розроблена спеціально для викори-
стання у великих машинах 230 В PFT,
як наприклад, PFT G 4 FU 230/400 B.

Переваги:• висока потужність;
• довжина шланга до 15 м;
• можна замінити в попередніх 

моделях.

протипиловий
вузол PFT G 4

Гумова зона змішування
змішувальної труби PFT

Нова система слугує для захисту 
персоналу від підвищеного 
забруднення повітря мінеральним 
пилом.
Арт. № 00 24 93 05

Система ротор/статор PFT 
SD 6–3 slimline

Легке та просте чищення завдяки
змінній зоні змішування.
Арт. № 00 20 51 07

Усе від одного виробника.
Під час кожного використання
відповідна система ротор/статор.
Усю інформацію про ротори та
статори PFT можна знайти в Інтернеті
за адресою 
www.pft.eu

Система PFT складається з численних, перевірених на будівельних майданчиках і практичних
додаткових і запасних деталей.

під час розробки PFT G 4 особливого значення 
ми надавали тому, щоб можна було використовувати всі додаткові деталі
попередньої програми PFT G 4. 
Це важливий аспект у забезпеченні економічності.

Додаткові/запасні деталі PFT



Арт. № 20 60 02 131 Арт. № 20 60 05 002

Арт. № 00 22 67 1518

Арт. № 20 11 84 00

Арт. № 20 11 84 07

22

23

Арт. № 20 11 80 0021

Арт. № 00 23 88 4927

Арт. № 00 04 62 2610 Арт. № 00 42 00 5811

Арт. № 20 19 60 009

Арт. № 00 20 64 408

Арт. № 00 40 11 8815 Арт. № 00 42 10 8717

Арт. № 00 00 78 99

Арт. № 20 11 30 10

25

26

Арт. № 00 04 05 5214

Арт. № 20 21 68 0213

Вдувний ковпак Е1 з монофільтром для PFT G
4 у комплексі з кабелем керування та
датчиком рівня наповнювання для під’єднання
до установки PFT SILOMAT.

Муфта з розподільною шафою та
запобіжником холостого ходу для
безпосереднього підключення до
силосу/контейнера.

Кабель дистанційного управління довжиною
25м із вмикачем/вимикачем і світловим
індикатором 42В.

1

2

3

Електричний кабель 5 x 4 мм², 25 м, 
комплект CEE 32 A

Шланг для води/повітря 3/4”, 40 м у
комплекті з муфтами

Шланг для розчину PFT RONDO 25 мм,
10 м, з муфтами, що обертаються

Шланг для розчину PFT RONDO 35 мм,
10 м, з муфтами, що обертаються

4

5

6

7

Електричне вимкнення тиску

Компресорний насос 
AV 1000, 400 В
Під час подачі води з резервуара цей
насос підключається для створення
вищого тиску води.

Компресорний насос AV 1000, 400 В
для додаткового обладнання

Компресорний насос SL 0,37 кВт, 400 В
для додаткового обладнання

17

18

19

20

Додатковий змішувач PFT
Для інтенсивного змішування розчину, стяжки
для підлоги або шпаклювальної маси. 
Додатковий змішувач забезпечує
максимальну якість. 

PFT ROTOMIx D-насос

PFT ROTOqUIRL D-насос

Кришка ROTOqUIRL R-насоса 

Змішувальна спіраль

Статор TWISTER D 6–3

Ротор D 6–3 із цапфами

Лопатевий барабан PFT G 4, вища 
продуктивність до 85 л/хв

21

22

23

24

25

26

27

Контроль тиску 0 – 100 бар

Монтажний спрей, 400 мл

Роторний ключ, оцинкований

Трубка для перевірки консистенції

13

14

15

16

Розпилювач для тонкошарових
штукатурок 25 мм, сопло 14 мм, велика
довжина, з муфтами, що обертаються

Розпилювач для тонкошарових
штукатурок 35 мм, сопло 14 мм із
отвором

Розпилювач для тонкошарових
штукатурок 25 мм, сопло 14 мм із
перетискним клапаном

PFT ZARGOMAT pro

PFT JETSET pro Універсальний набір для
забризкування та склеювання з
автоматичним вимкненням тиску.

8

9

10

11

12

Арт. № 20 42 39 204

Арт. № 20 21 21 005 Арт. № 00 02 11 00 6

Арт. № 20 45 69 293

Арт. № 00 41 89 7512

Арт. № 20 10 43 0116

Арт. № 20 10 36 0524

Арт. № 00 02 11 04  7

Арт. № 00 24 02 8019

Арт. № 00 25 73 7820





ЗРОБЛЕНО В НІМЕЧЧИНІ

PFT – МИ ТУРБУЄМОСЯ, ЩОБ УСЕ ЙШЛО СВОЇМ ЧИНОМ

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Postfach 60 

97343 Iphofen

einersheimer Straße 53 
97346 Iphofen

Knauf Gips
Системи сухого будування та 

покриття підлоги

Knauf aMF
Стельові системи

Будівельні матеріали Knauf
Професійні рішення для оселі

Knauf Gips / Marmorit
Системи облицювання та фасадів

Knauf Dämmstoffe
Ізоляційні матеріали з полістиролу

Marbos

Будівельні розчини для підземних 

споруд

Knauf Insulation
Ізоляційні матеріали з 

мінеральної вати, 

скловати та деревних волокон

Knauf Integral 
Гіпсоволокнисті технології 

для підлоги, стін і стель

Knauf Perlite
aquaPanel® Cement Boards, 

Перліт

Sakret Bausysteme

Сухі будівельні розчини для 

будівництва та ремонту

Усі права та технічні зміни захищені. Наша гарантія поширюється тільки
на характеристики справності наших машин. Дані про використання,
кількість, моделі та продуктивність є орієнтовними показниками, які не
можуть застосовуватися у випадку зміни умов використання. Для решти
завжди дійсні вказівки виробника матеріалу. Представлені зображення
можуть містити спеціальне обладнання, яке не входить у серійний
комплект постачання. Захисне покриття може використовуватися для
кращого зображення, однак експлуатація можлива тільки за умови
застосування захисного покриття. Для змін, передруку та
фотомеханічних копій, а також окремих фрагментів необхідний дозвіл
компанії Knauf PFT GmbH & Co. KG.  
PFT G 4 – D/5M/01.14/ROT

Knauf PFT 
Гаряча лінія технічної підтримки:

+49 9323 31-1818

Телефон +49 9323 31-760

Факс +49 9323 31-770

info@pft-iphofen.de

www.pft.eu

Індивідуальне обслуговування клієнтів –
у всьому світі та завжди поруч

PFT гарантує високу якість
продукції, інноваційну
технологію, випробувану
надійність, короткі терміни
доставки й індивідуальне
обслуговування клієнтів, яке
задовольняє всі бажання. Тому
продукцію PFT можна придбати
лише у професійних дилерів,
навчених і вповноважених
нашою компанією. Крім цього,
ми гарантуємо, що Ви
отримаєте кваліфіковане
обслуговування, яке сприятиме
Вашому успіху: компетентні

консультації професіоналів,
детальні вказівки щодо
обслуговування наших машин,
оригінальні запасні частини PFT –
і все це недалеко від Вас. 

Найближчого до Вас уповнова-
женого професійного дилера PFT
можна знайти в Інтернеті за
адресою www.pft.eu

Дилер




