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PUTZ P4 

Zorganizujemy 
dostawę w każde 
miejsce w europie  

Błyskawiczny 
serwis 
gwarancyjny oraz 
pogwarancyjny  

Gwarantujemy 
stały kontakt z 
serwisantem 

NAJLEPSZA MASZYNA 
NA RYNKU  

1
CZĘŚCI 

EUROPEJSKICH 
PRODUCENTÓW 

2
GWARANCJA  
NAJWYŻSZEJ 

JAKOŚCI  

3

PUTZ P4 doskonałe maszyny 
tynkarskie produkowane w Polsce  
Do produkcji maszyn wykorzystywane są najlepszej jakości 
certyfikowane podzespoły 

Nasze maszyny cieszą się bardzo dobrą opinią wśród użytkowników w całej 
Europie.Cały proces produkcji odbywa się u nas w zakładzie z dbałością o 
najdrobniejsze szczegóły.Do produkcji maszyny zostały użyte części 
europejskich producentów stosowane również w maszynach niemieckich.
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Maszyny przechodzą wieloetapową kontrolę, poczynając od produkcji 
podzespołów, montaż maszyn i ostateczną kontrolę po złożeniu , gdzie 
przeprowadzane są bardzo restrykcyjne testy. Zastosowanie specjalistycznych 
maszyn oraz obrabiarek  CNC daje pewność  że produkt finalny którym jest 
doskonały agregat tynkarski PUTZ P4 spełnia wymagania najbardziej 
wymagających klientów  Rezultatem tych dobrych praktyk są pozytywne opinie 
oraz poszerzające się grono klientów.

Darmowe szkolenie. 
Oferujemy darmowe szkolenie z 
obsługi maszyny  

Do każdego zakupionego modelu oferujemy 
darmowe szkolenie z obsługi oraz bezpiecznego 
użytkowania maszyny.

Polityka jakości 
Nasze maszyny produkowane są w tej samej jakości, na tych samych 
podzespołach co maszyny Niemieckich i Austriackich producentów

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
Zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
sprzedawanych maszyn. 

Polityka bezpieczeństwa 
Maszyny PUTZ P4 posiadają znak CE oraz deklarację zgodności WE. Jest to 
potwierdzeniem, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa 
polskiego i europejskiego oraz spełniają wymagania dyrektyw i norm CE 
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Wszystkie nasze maszyny produkowane są 
w  Polsce przez wykwalifikowaną kadrę 

specjalistów z wykorzystaniem 
zaawansowanych maszyn CNC. 
Połączenie doświadczenia oraz 

nowoczesnej techniki jest gwarancją 
precyzyjnego wykonania oraz doskonałej 

jakości oferowanych przez nas maszyn 
PUTZ P4

Malowanie proszkowe to kolejny bardzo 
ważny etap produkcji .Na tym etapie 

maszyna zyskuje nie tylko kolor i ładny 
wygląd ale także, doskonałe 

zabezpieczenie  antykorozyjne. Używane 
przez nas farby nanoszone są na 

powierzchnie elektrostatycznie i wypalane 
w specjalnej komorze w  temperaturze  

200 *C proces daje 100 % szczelną 
powłokę  lakierniczą . 

Do produkcji maszyn PUTZ P4 
wykorzystano wyłącznie certyfikowaną stal, 
która poddawana jest obróbce laserowej . 
Wykorzystanie laserów światłowodowych 

FIBER jest gwarancją precyzyjnego 
przygotowania elementów ,które są 

podawane dalszym etapom  produkcji w 
naszym zakładzie.
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Polska 
Niemcy 
Wielka 
Brytania 
Austria 
Estonia 
Łotwa 
Litwa 
Słowacja 
Słowenia 
Bułgaria 
Ukraina 
Irlandia 
Norwegia 
Dania 
Francja 
Czechy 
Węgry 
Holandia 
Portugalia 
Szwecja 
Rumunia 
Włochy 
Belgia 
Malta 
Armenia 
Kazachstan 
Szwajcaria 
Cypr 
Chorwacja 

Nasze maszyny cieszą się ogromną popularnością nie tylko w Polsce ale i za 
granicą. Nieustannie zdobywamy nowych kontrahentów z całego świata. 
Największym zainteresowaniem maszyny marki PUTZ P4 cieszą się w Niemczech, 
Austrii, Wielkiej Brytanii, Francji i Norwegii  

Maszyny PUTZ P4 sprawdzają się tam gdzie liczy się : niezawodność 
wszechstronność  zastosowania, wydajność.

P4
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PUTZ P4 CEMENT Z MIESZALNIKIEM 

Agregat tynkarski PUTZ P4 cement przeznaczony do tynków 
przygotowywanych na placu budowy  

• Silnik pompy 5,5 kw 

• Silnik mieszalnika 2,2 kw 55 / min  

• Wydajność dla pompy 2L6 ok 25l/min 

• Wydajność dla pompy 2L6+++ 45l/min 

• Kompresor 350 l/m 

• Pojemność zbiornika 130l 

• Pojemność mieszalnika 130l 

• Wysokość zbiornika pompy 71 cm 

• Szerokość zbiornika pompy 64 cm 

• Długość bez szneki 165 cm 

• Waga 360 kg 
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PUTZ P4 CEMENT BEZ MIESZALNIKA 

Agregat tynkarski PUTZ P4 cement wersja bez mieszalnika  

Maszyna przeznaczona do tynków przygotowywanych na placu 
budowy ( piach cement wapno )  

Silnik główny 5,5 kw  

Wydajność dla pompy 2L6 ok 25 l/m  

Wydajność dla pompy 2L6+++ około 45 l/m  

Kompresor 45 l/m  

Pojemność zbiornika 130 l/m  

Wysokość zbiornika pompy 71 cm  

Szerokość zbiornika pompy 64 cm  

Długość bez szneki 165 cm  

Waga 280 kg 
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PUTZ P4 NEW MODEL 

PUTZ P4 New model jest pracującym w trybie 
ciągłym agregatem  

Maszyna może być napełniana materiałami 
workowanymi lub bezpośrednio z silosa. 

Silnik Główny 5,5 kw - 395 obr /min  
Silni kosza 0,55 kw- 55/obr min  
Kompresor  900 W 250 l/m  
Siłowa  pompa wody  
Wydajność 6-35 l/m  
Odległość podawania max 50 mb  

Wysokość zasypu 91 cm  
Długość całkowita 120 cm  
Szerokość 72 cm  
Wysokość 153 cm  

                    Zastosowanie  
Tynki gipsowe  
Tynki gipsowo wapienne  
Tynki wapienne  
Tynki cementowo wapienne  
Wylewki anhydrytowe  
Zaprawy zbrojeniowe lub klejące  
Zaprawy murarskie  
Oraz wiele innych zapraw przeznaczonych do  
urabiania maszynowego 
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