
Nu är det bara  
          Bosch   
    som gäller.

De nya färgsprutsystemen med SprayControl-teknik.  
Smidiga och suveräna. Du blir imponerad.

Penslar - det  
 var förr det.



Snabb, helt enkelt: Med de nya färgsprutsystemen från Bosch blir du 
klar tre gånger snabbare än med pensel – och slutresultatet blir bättre. 
Du sparar dessutom en del: sprutmålning gör av med ca 15% mindre färg. 

Suveränt, helt enkelt : Ställ in strålen vertikalt, horisontalt eller riktat 
för exakt sprutmålning. Eftersom det inte blir så mycket färgdimma, 
behöver du inte maska av lika mycket.

Om du vill glänsa lite –  
de nya färgsprutsystemen från Bosch. 

15 min.

45 min.



Bättre, helt enkelt: Den smarta SprayControl-tekniken från Bosch  
för på färgen jämnt och rent. Du får alltid perfekt slutresultat – utan 
droppar, ränder och omständliga förberedelser. 

Rent, helt enkelt: När du jobbat klart med färgsprutan  
rengör du den smidigt med ett par enkla handgrepp.  
Smidigare kan det inte bli!



Det är inte bara inom husets fyra väggar du har nytta av färgsprutsystem från Bosch. Du kan 
även snabbt gå över många ytor utomhus och snygga till saker och ting. Som gör-det-självare 
kan du få proffsresultat utan några direkta förkunskaper om sprutmålning. Och systemen 
kan inte bara föra på färg noggrant: du för även smidigt på lasyr, lack, olja och många andra 
sprutmaterial med Bosch färgsprutsystem.

Sprutmålning är kul. Du hittar mer på Internet på www.bosch-do-it.se

Allt från element till garageportar –  
spruta på bara.



Trädgårdsmöbler

Staket

Staket
Bjälkar

Möbler

Innerväggar

Element

Andra  
användningsområden:

– Modellbyggen
– Bildelar + cyklar
– Båtar
– Trädgårdsskjul
– Växtskydd
– och mycket mer

Dörrkarmar
Fönsterkarmar +  
fönsterluckor

Garageportar



PFS 55
För småprojekt.

Rätt verktyg till alla jobb.  
I tre varianter, till och med.

De nya färgsprutsystemen från Bosch finns i tre  
utföranden: som praktisk, smidig färgspruta, som  
halvstor bärbar enhet och som fristående modell  
som smidigt fixar ganska stora jobb. Så det finns  
något för alla krav. Och alla projekt. De här tre  
hjälper dig att smidigt nå perfekta slutresultat:



PFS 105 E
För stora projekt.

PFS 65
För halvstora projekt.



Perfekt, smidig färgpåföring med en hand – PFS 55 från Bosch. Allt i handtaget: färgmängdsreglering 
och strålform – och lätt, PFS 55 väger bara 1,3 kg. SprayControl-tekniken gör att du lyckas från början. 
Du kan smidigt och säkert ställa undan PFS 55 när du får avbrott i arbetet. Och när du är klar är  
rengöringen busenkel tack vare SDS: klick-klick – färdigt!

PFS 55:  
liten, lätt, smidig, genial.



SDS-systemet ger  
snabba färgbyten och  
smidig rengöring 

3-läges färgmunstycke:  
påför horisontalt, vertikalt 
och runt

Inbyggd, steglös  
färgmängdsreglering för  
materialanpassad påföring

Vid avbrott i arbetet  
parkerar du bara enheten – 
där står den säkert utan  
att kladda

PFS 55. Den lilla smidiga.

Märkeffekt 280 W

Sprutkapacitet 0–110 g/min

Finfördelningseffekt 55 W

Färgpåföring 5 m2 på 12 min.

Behållarvolym 600 ml

Maskinens vikt 1,3 kg

Slanglängd –



Kraftig, helt enkelt. Den kraftiga pumpen i PFS 65 gör att du klarar även större ytor smidigt på 
några minuter. 1,8 m-slangen gör färgpåföringen otroligt flexibel. I knepiga hörn, på stora avstånd, 
till och med över huvudet. Och den praktiska axelremmen gör att du smidigt får maxeffekt och 
perfekta slutresultat även bärbart. Otroligt praktisk!

PFS 65:  
lätt att bära, bra effekt.



SDS-systemet ger  
snabba färgbyten och  
smidig rengöring 

3-läges färgmunstycke:  
påför horisontalt, vertikalt 
och runt

4-stegs färgmängdsreglering 
ger materialanpassad  
påföring

Vid avbrott i arbetet parkerar 
du bara enheten – där står 
den säkert utan att kladda

PFS 65. Mellanklassvarianten.

Märkeffekt 280 W

Sprutkapacitet 0–130 g/min

Finfördelningseffekt 65 W

Färgpåföring 5 m2 på 10 min.

Behållarvolym 600 ml

Maskinens vikt 2,8 kg

Slanglängd 1,8 m



Den klarar allt: den stora från Bosch klarar även stora jobba smidigt. Tack vare den extrakraftiga 
pumpen klarar du även stora ytor i ett nafs. 800 ml-färgbehållaren gör att du slipper fylla på hela 
tiden. 3,4 m-slangen kommer åt i alla hörn – supersmidigt. Och kraftpaketet från Bosch följer dig 
överallt på stora rullar, så att du kan föra på den nya färgen med perfekt slutresultat. Suveränt!

PFS 105 E:  
den stora för stora jobb.



SDS-systemet ger  
snabba färgbyten och 
 smidig rengöring 

3-läges färgmunstycke:  
påför horisontalt, vertikalt 
och runt

Steglös, elektronisk reg lering 
av luftflödet till färgdim-
regleringen och hastigheten  
på färgpåföringen.

Uppställningsyta för avbrott  
i arbetet. Ställ bara enheten  
i P-läge – där står den stadigt.

PFS 105 E. Den stora.

Märkeffekt 350 W

Sprutkapacitet 0–150 g/min

Finfördelningseffekt 105 W

Färgpåföring 5 m2 på 6 min.

Behållarvolym 800 ml

Maskinens vikt 4,9 kg

Slanglängd 3,4 m



 1  2  3

De nya färgsprutsystemen från Bosch gör även förberedelserna smidigare än någonsin:  
ett, två, tre – och så är du klar!

Ett, två, tre – kör!  
Smidigare kan det inte bli.

Fyll på färg i behållaren till  
färgsprutsystemet, rör om  
och förtunna, om det behövs.

Provspruta och se om 
 färgmängdsregleringen  
är rätt.

Ställ in den färgstråle du vill ha och  
sätt igång; smidigt, noggrant och  
med slutresultat som du helt klart 
 kommer att gilla.



De nya från Bosch:  
sprutmålar allt.

Vårt färgsprutsystem får inte bara fart på färg – precis så perfekt som du  
vill ha det. Det kan även hantera många andra material lika smidigt och med 
samma suveräna slutresultat. Och helt utan omständliga förberedelser: du kan 
sprutmåla med det mesta utan att späda; övrigt späder du med förtunning 
som vatten eller lösningsmedel. I stora drag är det såhär:

Vissa material kräver minst 10% förtunning:

· Lack (klar-, kulör-, vit-, täck-, elementlack, dispersionslackfärger) 
· som är plastbaserad (alkydhartslack som går att späda med lösningsmedel
· som är vattenbaserade (akryllacker som går att späda med vatten)

· Grundfärg

· Tätskikt

· Bottenfärg

Vissa material går att använda utan förtunning:

· Träskyddsmedel, trälasyr

· Bets

· Oljefärg

· Tapetborttagare

· Rostskyddsmedel

· Bekämpningsmedel



Robert Bosch AB
Försäljning elverktyg 
Box 1154 
164 26 Kista 
Sverige

www.bosch-do-it.se
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