
Altijd en overal het 
ideale werkritme…

PFT Ritmo
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Overal inzetbaar

Waar wilt u ‘m hebben? Op de steiger? In het gangetje op tweehoog? Op de stoep of in de tuin? Binnen of

buiten? Zeg het maar. Want de meest compacte gipsspuit van Knauf, de PFT Ritmo, doet zijn werk overal.

Zonder ooit moe te worden. Zonder onnodig verlies van kostbare manuren en materialen. Zonder meer stof

dan strikt noodzakelijk te veroorzaken. Het enige wat deze flexibele alleskunner nodig heeft om zijn werk te

doen, is een gewone 220 Volt aansluiting en een simpele waterkraan.

Gemakkelijk te verplaatsen, probleemloos te vervoeren

De Ritmo is ’s werelds slimst geconstrueerde gipsspuit. Hij is opgebouwd uit 3 handzame modules, die 

tezamen 95 kilo wegen. Het zwaarste element – het onderstel met schakelkast van 40 kilo – staat op twee

oersterke wielen die niet lek kunnen raken. Verplaatsen, zelfs op een trap, is een fluitje van een cent. 

De module met de elektromotor weegt met zijn 25 kg niet meer dan een zak Knauf Goudband, Geelband,

Roodband, etc… Het derde element, de opvangbak met rotor/stator, weegt 19 kg.

De Ritmo past dan ook probleemloos achterin vrijwel iedere stationwagen.

…met de PFT Ritmo, de meest compacte 
gipsspuit van Knauf Machinetechniek

De PFT Ritmo is opgebouwd uit 3 handzame modules,

die tezamen 95 kilo wegen.
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De Knauf PFT Ritmo is in de eerste plaats

ontwikkeld als een professionele en toch

handzame gipsspuit. Maar… er kunnen

desgewenst nog tal van andere materialen

mee worden verpompt. Door zijn slimme

constructie, zijn flexibiliteit en grote mobiliteit is

de Ritmo bij uitstek de ideale partner voor de

alleen werkende stukadoor. 

Hij neemt namelijk een paar zware en 

tijdrovende klussen uit handen. Zowel het

mixen, als het aanbrengen van de gips is een

kolfje naar zijn hand. Bovendien neemt het

schoonmaken van de Ritmo gegarandeerd niet

meer dan 5 minuten tijd in beslag.

Het werk wordt niet alleen een stuk lichter en

prettiger, de klus zal met assistentie van de

Ritmo ook aanzienlijk sneller gedaan zijn.

Uiteraard zónder dat de kwaliteit van het werk

er minder van wordt! 

Want vakwerk blijft vakwerk met de Ritmo.

De ideale partner voor
de alleen werkende 
stukadoor

Zuinig met energie en materialen

De handmixer kan in het vervolg gewoon thuis blijven, want de Knauf PFT

Ritmo mixt desnoods voor 1000 m2 per dag. Maar hij is met name zeer

geschikt voor de kleinere projecten, zoals bijvoorbeeld een aanbouw of 

kleinere renovatieklussen. De materiaalhoeveelheid is onder alle omstandig-

heden perfect te doseren. Zowel kant en klare als nog aan te maken

producten vinden snel en optimaal gemengd hun weg naar de werkplek: 

tot over een afstand van 12,5 meter brengt de Ritmo het materiaal naar het

te bewerken oppervlak toe. ZONDER dat er ook maar een handeling teveel

hoeft te worden verricht. 

De Ritmo is ook zeer voordelig in het gebruik. Het traploos instelbare

aandrijfmechanisme maakt het mogelijk om zeer exact te doseren. Hij is dus 

zuinig met materialen.

1
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Het handmatig mixen en
opbrengen van materiaal
neemt de PFT Ritmo graag
van u over.

De Ritmo past dan ook
probleemloos achterin vrij-
wel iedere stationwagen.

Knauf PFT Ritmo
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• de meest compacte gipsspuit!

• overal inzetbaar

• werkt op 220 Volt

• gemakkelijk te verplaatsen

• probleemloos te vervoeren

• zuinig met energie en materialen

• mixt zowel kant en klare producten als nog aan te maken materialen

• de ideale oplossing voor de alleen werkende stukadoor

• uitermate geschikt voor kleine objecten of renovatieklussen

• kan probleemloos voor 1.000m2 per dag mixen

• opgebouwd uit 3 handzame modules

• exacte dosering door het traploos instelbare aandrijfmechanisme

Er is altijd een goede reden om voor
de PFT Ritmo te kiezen

Knauf B.V.
Mesonweg 8 - 12
3542 AL Utrecht
Tel. (030) 247 33 89
Fax (030) 240 96 97
E-mail: techniek@knauf.nl
www.knauf.nl
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