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VerfRobot

Trivec VerfRobot
Efficiënt en economisch
De Verfrobot is een handzaam apparaat om o.a. 
lange houtdelen snel, eenvoudig en in één arbeids- 
gang ‘rondom’ te impregneren, beitsen of van een 
verf(grond)laag te voorzien. Snel en gemakkelijk 
instelbaar op maat van het te behandelen werk-
stuk. Ten opzichte van handmatig schilderen met 
kwast of roller, bespaart u enorm op kostbare 
arbeidsuren. Het is efficiënt en economisch werken 
met de VerfRobot; alle overtollige verf wordt op-
gevangen voor hergebruik.

Lengtehout rondom 
in de kleur

Uw winst:
- Vrijwel geen verfverlies
- Snel en flexibel inzetbaar
- In één doorgang 
 vierzijdig verven
- Milieubewust ondernemen
- Praktische werkwijze
- Eenvoudige bediening
- Enorme besparing van tijd

VerfRobot set
Ingeklapte VerfRobot met 
startset rollers, 6 kwasten 
en verfvaatjes.

VerfRobot 
samen met een 
Trivec lakdroog-
wagen



Doordachte oplossingen 
in verfapplicatie

In één doorgang 
vierzijdig behandelen
De VerfRobot is ontwikkeld om 
lengtehout in één enkele door-
gang rondom te impregneren, 
beitsen, oliën of van een verf 
(grond)laag te voorzien. Door 
het aanpassen van instellingen, 
kunnen werkstukken in één 
arbeidgang één-, drie- tot 
vierzijdig worden behandeld.

Snel en eenvoudig inzetbaar
De VerfRobot kan gemakkelijk 
worden in- en uitgeklapt. 

Ingeklapt tot een handzaam 
formaat is de VerfRobot een-
voudig te vervoeren. Ideaal  
en snel inzetbaar voor in de 
werkplaats of op locatie bij  
de klant.

1000 tot 1250 meter per uur
Afhankelijk van een goede 
organistatie (bijvoorbeeld aan- 
en afvoer van werkstukken  
d.m.v. droogrekken/wagens)  
is een productie van 1000 tot 
1250 meter per uur realiseer-
baar.

Doordachte eenvoud
Rol- en kwasthouders worden 
eenvoudig op maat van het 
werkstuk ingesteld. Montage 
bruggen waaraan rollen en 
kwasten zijn bevestigd kunnen 
voor wissel- en/of reinigings-
doeleinden gemakkelijk worden 
uitgenomen.

Besparing van tijd en geld
Met de VerfRobot bespaart u 
ten opzichte van handmatig 
schilderen enorm op dure 
arbeidsuren. U voorkomt boven- 

dien veel verfverlies als gevolg 
van overspray bij handmatig of 
machinaal spuiten. 

Breed inzetbaar
De VerfRobot wordt ondermeer 
ingezet voor het behandelen 
van lengtehout waaronder 
rabatdelen, het gronden van 
stelkozijnen, plinten en lijsten, 
beitsen/verduurzamen van ge-
schaafd of fijnbezaagd gevel- 
en tuinhout, enz.

Technische gegevens Trivec VerfRobot

Werkstukapplicatie Tot vierzijdig Opties - Extra kwastenset voor
Afm. ingeklapt (l x b x h) 1400 x 600 x 450 mm   werkbreedtes >200 mm
Afm. uitgeklapt (l x b x h) 1700 x 600 x 1150 mm   - Extra rollenset voor
    werkbreedtes > 200 mm
Afmetingen werkstukken Standaard 200 x 120 mm  - Schuine kwasthouders
maximaal (b x h) Optie tot 300 x 120 mm
 

Een kijkje
onder de kap
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