
Nauwelijks 
te geloven...

2741-1 NL

Putzmeister-spackspuitmachines

U zal verrast zijn, waarvoor U een Putzmeister-
spackspuit kunt inzetten. Spuiten, sierpleister 
spuiten, verf rollen, … zonder problemen. U heeft 
ongelooflijk veel toepassingsmogelijkheden 
met deze machine.

Putzmeister-spackspuiten zijn handzaam en een-
voudig te bedienen. U bespaart hiermee tijd en 
daardoor natuurlijk ook geld. Wanneer U sneller 
Uw huidige project afrondt kunt U eerder met het 
volgende werk beginnen.

En met de Putzmeister-accessoires vergroot U Uw 
mogelijkheden aanzienlijk.

Echte professionals herkent men direct. 



Spuiten, sproeien, rollen met spackspuitmachines
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Firma ........................................................

..................................................................

Naam  .......................................................

Straat  .......................................................

Postcode/ Plaats .......................................

Telefoon ....................................................

✂

✂

Meer informatie ontvangt U met deze fax
❑ Ik wil graag een vrijblijvende demonstratie aanvragen. 
 Belt U mij s.v.p. voor een afspraak. 
	 ❑ Strobot 204 S    ❑ Strobot 406 S

❑ Gelieve mij vrijblijvend een brochure over uw fijnpleisterspuiten verfpompen gratis toe te sturen

❑ Ik heb specifieke vragen. Belt U mij s.v.p. terug.

Vul hier s.v.p. Uw adres in. 
Wij sturen zo snel als mogelijk de door U gewenste gegevens.

Strobot 204 S en Strobot 406 SSierpleister- en verfverspuiten

Putzmeister-spackspuitmachines 
zijn licht, handzaam en ongelooflijk 
veelzijdig:
n Acoustische pleister
n Decorputz
n Vloeibare raufaser
n Kunsthars-Silikatputz
n Minerale pleisters
n Spuitpleisters
n Buitengevelisolatie
n Gietmortel en veel meer

Strobot 204 S
Werkdruk tot 25 bar
Opbrengst 0 - 5 l/ min
Opbrengsthoogte tot 12 m
Opbrengstlengte tot 25 m
Gewicht  35 kg

Strobot 406 S
Werkdruk tot 30 bar
Opbrengst 0 - 15 l/ min
Opbrengsthoogte tot 30 m
Opbrengstlengte tot 48 m
Gewicht  65 kg

De opbrengst past U traploos per toe-
passing aan. Het aan- en uitschake-
len van de pomp kunt U eenvoudig 
regelen bij het spuitpistool. Indien tij-
dens het werk er een verstopping in 
de slang komt, zorgt de terugloop 
voor drukafbouw in de slang. 

Met Putzmeister-spackspuiten werkt 
U eenvoudiger en sneller dan voor-
heen en bovendien heeft U een per-
fect eindresultaat.

En met de optionele accessoirepak-
ketten wordt het werk bijna als vanzelf 
uitgevoerd. 

Verf rollen

Akoestisch pleister Plamuur spuitenBuitenpleister spuiten

Probeert U het eens zelf. Wij demons-
treren onze Putzmeister-spackspuiten 
vrijblijvend. U hoeft hiervoor alleen 
onderstaande gegevens in te vullen 
en terug te faxen.
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