Robert Bosch GmbH

Verschillende soorten
verf met één apparaat
verwerken

Bosch biedt met de verfspuitsystemen PFS 3000-2 en PFS 5000 E vanaf nu apparaten aan waarbij
doe-het-zelvers voor de eerste keer vrij kunnen kiezen of ze muurverf, lak of beits willen spuiten. Ze zijn
dankzij „ALLPaint“-technologie de eerste spuitsystemen voor doe-het-zelvers die verschillende soorten
verf met slechts één pistool kunnen aanbrengen.
Veelzijdig: met hetzelfde pistool muurverf, lak en beits spuitenEenvoudig: begrijpelijke symbolen en
kleurcoderingen maken de bediening gemakkelijkComfortabel: innovatieve verfcontainer voor snel
bijvullen en schoonmaken
De „ALLPaint“-technologie onderscheidt de nieuwe verfspuitsystemen duidelijk van tot nu toe gebruikte
systemen: waterige houtbeits, dunvloeibare lak of dikvloeibare muurverf – doe-het-zelvers kunnen
de Bosch verfspuitsystemen PFS 3000-2 en PFS 5000 E met enkele handelingen aanpassen aan de
desbetreffende soort verf. Moeizame voorbereidingen worden duidelijk verkort. Want dankzij krachtige
motoren hoeven de meeste soorten verf vóór het spuiten niet te worden verdund. De verfcontainer met
SDS-systeem heeft een inhoud van max. één liter verf en kan snel worden bijgevuld en schoongemaakt.
Zijn vorm zorgt daarbij in elke werkpositie voor een gelijkblijvende verftoevoer naar het pistool. Na
voltooiing van een klus wordt het systeem slechts even gespoeld, indien nodig de spuitmond verwisseld
en de verfmodus omgeschakeld ‒ dan kan er al weer verder worden gewerkt. De fijne spuitnevel zorgt
zowel op grote oppervlakken als in kleine tussenruimtes en hoeken voor gelijkmatige verfresultaten. Er
zijn drie spuitmogelijkheden: een horizontale, een verticale of een puntvormige spuitstraal.
Praktisch en mobiel: het Bosch verfspuitsysteem PFS 3000-2
De Bosch PFS 3000-2 biedt een 650-watt-motor met instelling in twee standen voor hout- en muurverf.
Typische toepassingen zijn het bespuiten van muren of gestructureerde oppervlakken als metselwerk
en het lakken of beitsen van meubels en tuinhekken. Een schouderriem waarmee het verfspuitsysteem
eenvoudig kan worden omgehangen, en een zeer flexibele luchtslang met een lengte van twee meter
zorgen voor mobiliteit.
Voor grote klussen: het veelzijdige Bosch verfspuitsysteem PFS 5000 E
De Bosch PFS 5000 E spuit met zijn 1200-watt-motor alle verf onverdund. Met het krachtige apparaat
kunnen complete appartementen of huizen inclusief alles buitenom worden bewerkt ‒ van verschillende
muren en houten vloeren tot en met messing- en groefbetimmeringen. Geïntegreerde wielen en de
vier meter lange, robuuste luchtslang die eenvoudig bij het apparaat kan worden opgerold, zorgen
voor een zeer grote actieradius. De bediening van het verfspuitsysteem gebeurt comfortabel via een
voetschakelaar.
De Bosch verfspuitsystemen PFS 3000-2 en PFS 5000 E zijn vanaf maart 2014 voor 129,99 euro
resp. 189,99 euro incl. btw verkrijgbaar in de winkel. Bij de PFS 3000-2 zijn een verfcontainer, twee
verfmondstukken, schouderriem, reinigingsborstel en verffilter bij de levering inbegrepen. De PFS 5000 E
biedt nog een extra verfcontainer en drie verfmondstukken voor verschillende toepassingen.

