Robert Bosch GmbH 2019, all rights reserved

Krāsas izsmidzināšanas
sistēma

PFS 5000 E

Atā, otas – ātri un līdzeni
pārklāj tekstūrētas virsmas un
malas

Doties uz izstrādājumu
€ 199,99*
* Ieteicamā mazumtirdzniecības cena ar PVN

Izstrādājuma galvenās iezīmes
-

1200 W motors sniedz labāko krāsas uzklāšanu savā klasē ļoti ātriem rezultātiem
Krāsojiet veikli, ātrumā 3 m²/min lielajiem un ļoti lielajiem iekštelpu un ārpustelpu darbiem
Divas 1000-ml krāsas tvertnes taupa laiku, samazinot pārlādēšanas darbu
ALLPaint izsmidzināšanas sistēma: izsmidzina sienas krāsu, lazējumu vai laku uz koka vai metāla
Uz visām virsmām bez pilieniem krāsa ir smalki atomizēts vienādos slāņos

Citas izstrādājuma priekšrocības
- Izcils elastīgums un plašs sniedzamības diapazons, pateicoties 4 m gaisa šļūtenei un integrētiem
riteņiem
- Gaisa padeves bezpakāpju iestatīšana krāsas padeves daudzuma regulēšanai
- Kājas slēdzis ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai
- Šļūtenes un sprauslu uzglabāšanas funkcija

Piegādes komplekts
-

Sprausla lakām (melna)
Sprausla tonētajām lakām (pelēka)
Sprausla sienas krāsām (balta)
Krāsas filtrs
Suka tīrīšanai
2 x 1000 ml krāsas tvertne ar vāku (1 600 A00 1GG)

Pasūtījuma numurs: 0603207200
EAN kods: 3165140731140
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Krāsas izsmidzināšanas sistēma

PFS 5000 E
Tehniskie dati
Nominālā elektriskā jauda: 1.200 W
Padeves ātrums: 500 ml/min
Krāsvielas pārklāšanas ātrums: 3 m² iekšā 1 min,
Tvertnes ietilpība: 1.000 ml
Iekārtas svars: 4,8 kg
Šļūtenes garums: 4 m

Informācija par troksni/vibrāciju
Izmērītās vērtības ir noteiktas atbilstoši standartam EN 60745
Kopējā vibrācijas vērtība (vektoru summa trijos virzienos).

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah: 2.5 m/s²
Izkliede K: 1.5 m/s²

Elektriskā instrumenta A klases trokšņa līmenis parasti ir šāds: skaņas spiediena līmenis ir84dB(A),
savukārt akustiskās jaudas līmenis ir95dB(A). Nenoteiktība K=3dB.

Funkcijas

1200 W

Nominālā elektriskā jauda

Krāsvielas tvertne ConstantFeed

Nepārtraukta krāsvielas padeve, veicot izsmidzināšanu arī augstumā virs galvas vai grīdas tuvumā bez
pievades caurules pielāgošanas

Ātrie stiprinājumi ”SDS“

Stiprinājums ”SDS“ krāsas tvertnei un gaisa šļūtenei, lai ātri nomainītu krāsu un atvieglotu tīrīšanu
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Integrēti korpusa riteņi

Viegli pavelkot gaisa šļūteni, turbīnas iekārta pārvietojas jums līdzi

Elektronisks gaisa padeves regulators

Konkrētam projektam nepieciešamās pūšanas jaudas bezpakāpju iestatīšana – vienkārši un ērti ar
projekta ikonas starpniecību

Integrēts risinājums uzglabāšanai

Šļūtenes fiksācija pie ierīces un zems konstrukcijas augstums ļauj veikt uzglabāšanu, neaizņemot daudz
vietas

Sistēma ”PFS ALLPaint“

Daudzpusīga izsmidzināšanas sistēma visām koka un iekštelpu sienu krāsām

Funkcijas
Bosch sistēma ”SDS“
Izsmidzināšanas tehnoloģija ”SprayControl“
Elektronisks gaisa padeves regulators
Bezpakāpju krāsvielas padeves regulēšana
3 pakāpēs regulējama izsmidzināšanas sprausla

