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Erilaisten maalityyppien
käsittely yhdellä ja
samalla laitteella

Boschin maaliruiskut PFS 3000-2 ja PFS 5000 E ovat laitteita, joita käyttäessä harrastelijalla on täysi
vapaus valita, haluaako hän ruiskuttaa seinämaaleja, lakkoja vaiko lasyyreja. "ALLPaint"-teknologian
ansiosta ne ovat ensimmäiset harrastelijoille tarkoitetut maaliruiskut, joilla voidaan levittää erilaisia
maalityyppejä yhdellä ainoalla pistoolilla.
Monipuolista: Samalla pistoolilla voi ruiskuttaa seinämaaleja, lakkoja ja lasyyrejaYksinkertaista:
Ymmärrettävät symbolit ja värimerkinnät helpottavat käyttöäMukavaa: Innovatiivinen maalisäiliö on nopea
täyttää ja puhdistaa
"ALLPaint"-teknologian ansiosta uudet maaliruiskut erottuvat selkeästi edukseen tähänastisista
järjestelmistä: Olipa kyseessä sitten vesiohenteinen maali, ohutjuoksuinen lakka tai paksu seinämaali
– harrastajat voivat säätää Boschin maaliruiskut PFS 3000-2 ja PFS 5000 E käden käänteessä
vastaamaan kyseessä olevaa maalityyppiä. Vaivalloiset esivalmistelut jäävät suurimmaksi osaksi
pois. Tehokkaiden moottoreiden ansiosta useimpia maaleja ei nimittäin tarvitse edes ohentaa ennen
ruiskuttamista. Maalisäiliö on varustettu SDS-järjestelmällä, joka mahdollistaa maalin nopean lisäämisen
ja yksinkertaisen puhdistamisen. Säiliön muoto takaa pistoolien tasaisen maalinsyötön jokaisessa
työasennossa. Projektin päätyttyä järjestelmä on vain huuhdeltava nopeasti, suutin vaihdettava
tarvittaessa ja maalitila vaihdettava - ja työt voivat taas jatkua. Hieno suihkesumu takaa tasaiset
maalaustulokset niin suurilla pinnoilla kuin pienissä koloissa ja nurkissakin. Laite tarjoaa kolme
ruiskutusmahdollisuutta: vaakasuoran ja pystysuoran suihkun sekä pistesuihkun.
Kätevä ja helposti liikutettava: Boschin maaliruisku PFS 3000-2
Bosch PFS 3000-2 -maaliruiskussa on 2-portaisella säädöllä varustettu 650 W:n moottori puu- ja
seinämaaleille. Tyypillisiä käyttökohteita ovat seinien tai epätasaisten pintojen, kuten tiiliseinät,
ruiskumaalaus sekä huonekalujen ja puutarha-aitojen lakkaus tai laseeraus. Olkahihnan ja erityisen
taipuisan kahden metrin pituisen letkun ansiosta maaliruiskua on helppo kuljettaa mukana.
Suuriin projekteihin: Boschin monipuolinen maaliruisku PFS 5000 E
1200 W:n moottorin ansiosta Boschin PFS 5000 E ruiskuttaa kaikki maalit ohentamattomina. Tällä
tehokkaalla laitteella voit maalata koko asunnon tai talon ulkotiloja myöten ‒ se suoriutuu niin seinistä ja
puulattioista kuin ponttiliitoksista koostuvista laudoituksistakin. Integroidut pyörät ja neljän metrin pituinen
tukeva letku, joka voidaan kääriä yksinkertaisesti laitteen ympärille, takaavat suuren liikkumavapauden.
Laitteen voi käynnistää ja sammuttaa mukavasti jalkakytkimellä.
Boschin maaliruiskut PFS 3000-2 ja PFS 5000 E saapuvat kauppoihin maaliskuussa 2014 hintaan 129,99
euroa / 189,99 euroa (sis. ALV:n). PFS 3000-2 -maaliruiskun toimitukseen sisältyy maalisäiliö, kaksi
maalisuutinta, olkahihna, puhdistusharja ja maalisuodatin. PFS 5000 E tarjoaa myös toisen maalisäiliön ja
kolme maalisuutinta erilaisiin käyttösovelluksiin.

