
Robert Bosch GmbH

Malersprøjtesystem
PFS 5000 E
Det stærkeste og mest alsidige
sprøjtesystem i sin klasse

Til produkt

Vigtige produktkendetegn

- ALLPaint-teknologi: enkel sprøjtemaling med alle malingstyper uden fortynding
- Praktisk SDS-system til hurtig efterfyldning af maling og enkel rengøring
- ConstantFeed-malingsbeholder til ensartet malingsforsyning også ved opgaver over hovedhøjde eller

tæt på gulvet

Yderligere produktfordele

- Højeste fleksibilitet og stor rækkevidde takket være 4 m luftslange og integrerede hjul
- Trinløst indstillelig luftmængde til regulering af den påførte mængde af maling
- Fodkontakt til at tænde og slukke maskinen med
- Opbevaringsfunktion til slange og dyser

Medfølgende tilbehør

- Dyse til lakker (sort)
- Dyse til lasurer (grå)
- Dyse til vægmaling (hvid)
- Malingsfilter
- Rengøringsbørste
- 2 x 1000 ml malingsbeholder med låg (1 600 A00 1GG)

Bestill.nr.:  0603207200
EAN-kode: 3165140731140

https://www.bosch-do-it.com/dk/da/gor-det-selv-folk/v�rkt�j/pfs-5000-e-3165140731140-199926.jsp
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Malersprøjtesystem

PFS 5000 E

Tekniske data
Optagen effekt: 1.200 W

Transportkapacitet: 500 ml/min

Påføring af maling: 3 m² af 1 min.

Støvbeholdervolumen: 1.000 ml

Vægt: 4,8 kg

Slangelængde: 4 m

Oplysninger om støj og vibration
Måleværdier beregnet iht. EN 60745
Vibrationer samlet værdi (vektorsum af tre retninger).

Vibrationseksponering ah: 2.5 m/s²

Usikkerhed K: 1.5 m/s²

Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 84
dB(A); Schallleistungspegel 95 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.

Funktioner

 Nominel effekt
1.200 W

 ConstantFeed-malingsbeholder
Konstant malingsforsyning også ved sprøjtemaling over hovedhøjde eller i nærheden af gulvet uden at
justere stigerøret

 SDS-hurtiglukninger
SDS på malingsbeholder og luftslange af hensyn til hurtigt malingsskift og enkel rengøring
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 Integrerede husruller
Med et let træk i luftslangen følger turbineenheden med dig overalt

 Elektronisk luftmængderegulering
Trinløs indstilling af den blæsereffekt, som er nødvendig for det pågældende projekt – helt enkelt via
projektikoner

 Integreret opbevaringsløsning
Slangefiksering på maskinen og små konstruktionsmål af hensyn til pladsbesparende opbevaring

 PFS ALLPaint System
Alsidigt sprøjtesystem til alle træ- og indendørs vægmalinger

Funktioner
Bosch-SDS

SprayControl Technology

Elektronisk luftmængderegulering

Trinløs regulering af malingsmængde

3-trins malerdyse


