HeavyCoat
Professional Finishing

HeavyCoat
Hydraulická pístová čerpadla

Výkonné komplety pro husté materiály
Extrémně silné
Všestranné a víceúčelové

Nadchněte se!
HeavyCoat zařízení WAGNER přesvědčí mnoha detaily. Jsou první volbou na velkých stavbách a pro časté použití.
•
•
•

•
•

Výkon zajišťující první pozici na trhuv této kategorii: maximální tlak 25 MPa umožňuje použití velmi dlouhých hadic
a víceúčelové použití díky obrovskému průtoku.
Absolutně spolehlivé: Vyzkoušená technologie zajistí rychlou návratnost investice díky obrovské úspoře času na staveništi.
HeavyCoat nyní s vylepšenými vlastnostmi: Můžete si vybrat mezi benzínovým nebo elektrickým motorem, (oba lze
snadno vyměnit během několika minut) - S SSP technologií získáte ještě větší výkon - Rychlá výměna nádob, snadné
čištění a transport díky sklopnému čerpadlu a skládacímu podvozku, atd.
Plus perfektní servis WAGNER: Spolehlivý servis od autorizovaného zástupce firmy - E-CORECO zajišťuje rychlou reakci
na jakékoliv problémy v případě poruchy nebo problémů s obsluhou zařízení.
Prodloužená záruka v průmyslovém sektoru: 3+2 roky navíc v případě online registrace přes naše webové stránky
nebo email info@e-coreco.cz

Přídavný výkon "SpecialSprayPower" pro velmi husté materiály
Patentovaný systém SSP od firmy WAGNER je unikátním řešením pro stříkání velmi hustých materiálů jako například omítek, lepidel nebo bitumenů. Díky speciálně navržené konstrukci tohoto
systému je čerpadlo plynule doplňováno dostatečným množstvím materiálu pomocí lopatkového
pístu. To umožňuje stříkat bez pulzování a bez přerušení.
“SpecialSprayPower” je nyní k dispozici u obou typů HeavyCoat zařízení. Rozhodněte si sami kolik
výkonu potřebujete.

Výkonné komplety díky hydraulické technologii čerpadla
Čerpadlo zařízení HeavyCoat je nepřímo poháněno
hydraulikou. To má velkou výhodu v tom, že lopatkový
píst má mnohem delší a pomalejší pohyb než u čerpadel
poháněných přímo elektromotorem. Vysoká sací síla
zlepšuje aplikaci velmi hustých materiálů.
Nižší opotřebení a výsledná delší životnost zařízení jsou
další významnou vlastností hydraulické technologie.
Pohyblivé části pístu a válce jsou povrchově upraveny extrémně odolným tvrzeným chromem, který jim
umožňuje vydržet působení agresivních a abrazivních
materiálů.
Tlak je možno plynule regulovat až do
25 MPa a tím zařízení perfektně doladit.

Výhody hydraulických čerpadel v
přehledu:
•

Plynulý výkon při aplikaci těžkých,
plných a hustých materiálů jako
např. bitumenů a tmelů na rozlehlých pracovištích.

•

 brovský výkon také v kombinaci s
O
dlouhými hadicemi.

•

 íceúčelová a robustní konstrukce
V
potřebná na staveništích.

Perfektní pro velmi husté materiály a velké objekty
Rodina zařízení HeavyCoat, se speciální technologií nabízí širokou řadu možných aplikací velmi hustých materiálů jak
venku, tak uvnitř
Model

doporučený rozměr trysky: 0.027“ - 0.052“

HC 970
SSP

Husté krycí materiály,
bitumeny

HC 950
SSP

doporučený rozměr trysky: FineFinish 0.017“ - 0.032“

HC 970

Protipožární nátěry, disperze a latexové
barvy, lepidla a antikorozní materiály
železité mica barvy, zinkový prach

Velikost objektu
/ den

HC 950

Materiály

do 200 m2

✔

✔

✔

✔

200 m2 - 800 m2

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

200 m2 - 800 m2

✔

✔

✔

více než 800 m2

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

více než 800 m2
do 200 m2

do 200 m2
Airless plnič
doporučený rozměr trysky: 0.027“-0.052“

200 m2 - 800 m2
více než 800 m2

✔

✔

✔
✔ = vhodné

Víceúčelové a odolné pro náročné stavební objekty

Kvalitní stříkání, i u takto výkonného zařízení – s pomocí profesionální pistole AG 19 od firmy WAGNER. V
kombinaci s dvourychlostní tryskou 2SpeedTip můžete stříkat velmi husté materiály zcela bez problémů.

Pohodlé: Nastavitelná délka teleskopické rukojeti pro ještě lepší
a pohodlnější transport zařízení
na staveništi nebo autem.

Pohyblivý vozík umožňuje
naklonění samotného čerpadla:
Praktické v případě nasávání z
kbelíku nebo nádrže, ale i pro
transport.

Zařízení může být bezpečně odtlakováno a
rychle vyčišteno v jednom
kroku.

HeavyCoat speciální hadice
s 3/8", 1/2" or 3/4"
pro lepší výkon stříkání.

K dispozici ve verzi s elektrickým pohonem 230 V nebo 400 V anebo nezávisle na el.energii pomocí benzinového motoru Honda. Správné řešení pro
každou aplikaci.
U všech zařízení HeavyCoat lze vyměnit electrický pohon za benzinový
(nebo opačně) během pár minut. To jej činí nezávislým na staveništích bez
možnosti připojení na el.proud. Výkonné elektrické motory a benzinový
motor Honda jsou velmi spolehlivé a odolné. Vyberte si!

Uklizená a na místě: díky integrovanému
držáku na rukojeti, může být hadice až o
délce 60 m pohodlně umístěna a nepřekáží.

Ideální výbava pro práci na velkých
stavbách
V případě kombinace SSP Systému s velkoobjemovými
nádržemi se HeavyCoat 950 a 970 stává ideálním stříkacím strojem pro aplikaci stříkatelných tmelů.

Pneu vyplněna těsnícím gelem proti
defektům zároveň umožňují snadný
a pohodlný transport – dokonce i na
obtížném povrchu.

Pomocí snadno připojitelné externí nádrže (o objemu až
100 litrů) můžete snadno a bez častého doplňování stříkat velké plochy. Víko nádrže s uchycením a vymačkávacím válcem a další široké spektrum příslušenství jako
např.trysky a prodloužení činí vaši práci efektivní a
ziskovou.

Stříkejte velké plochy ve zlomku času
Naše velmi výkonná čerpadla pro aplikaci těžkých, saturovaných a velmi hustých materiálů jsou k dispozici v
různých kompletech: Dvě základní jednotky vždy ve čtyřech variantách (s anebo bez SSP a elektrickým nebo
benzinovým pohonem). Tím WAGNER nabízí správné zařízení pro každého.
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HeavyCoat 950
Komplet pro těžké materiály

02

HeavyCoat 950 + SSP
Komplet pro těžké materiály

03

HeavyCoat 970
Extra rychlost pro XL zakázky

•V
 íceúčelové díky vysoké kapacitě
průtoku
• Výkonné, ale lehké: Kompaktní a
snadné pro transport
• Vylepšené zařízení HeavyCoat
umožňuje: výběr pohonu - elektrický nebo benzinový motor,
oba je možno vzájemně vyměnit
během pár minut. Rychlou výměnu nádob s materiálem, snadné
čištění díky výklopnému čerpadlu
atd.

•V
 ybaveno lopatkovým pístem pro
ještě větší výkon (SSP)
• Víceúčelové díky vysoké kapacitě
průtoku
• Výkonné, ale lehké: Kompaktní a
snadné pro transport
• Vylepšené zařízení HeavyCoat
umožňuje: výběr pohonu - elektrický nebo benzinový motor,
oba je možno vzájemně vyměnit
během pár minut. Rychlou výměnu nádob s materiálem, snadné
čištění díky výklopnému čerpadlu
atd.

• S kvělá volba pro velké zakázky a
časté použití
• Obrovský výkon: průtok až 12 l/
min
• Vylepšené zařízení HeavyCoat
umožňuje: výběr pohonu - elektrický nebo benzinový motor,
oba je možno vzájemně vyměnit
během pár minut. Rychlou výměnu nádob s materiálem, snadné
čištění díky výklopnému čerpadlu
atd.

Součásti dodávky:
• HC 950 základní jednotka
Hadice DN10; max. 25 MPa; NPSM
3/8"; 15 m
• Spojka I=1/4" x A=3/8"
• Airless pistole AG 14; NPS 1/4";
vč. TradeTip 3 držáku trysky;
F-závit; 25 MPa
• 2SpeedTip tryska D40 117/427

Součásti dodávky:
• HC 950 základní jednotka
• Hadice DN13; max. 25 MPa; NPSM
1/2"; 15 m
• Hadice DN10; max. 25 MPa; NPSM
3/8"; 2,5 m
• Spojka G 1/2" x G 3/8";
max. 53 MPa
• Airless pistole AG 19; NPS 3/8";
vč. TradeTip 3 držáku trysky;
F-závit; 25 MPa
• 2SpeedTip tryska S20 243/539

Součásti dodávky:
• HC 970 základní jednotka
• Hadice DN13; max. 25 MPa; NPSM
1/2"; 15 m
• Hadice DN10; max. 25 MPa; NPSM
3/8"; 2,5 m
• Spojka I=1/4" x A=3/8
• Spojka G 1/2" x G 3/8";
max. 53 MPa
• Airless pistole AG 14; NPS 1/4";
vč. TradeTip 3 držáku trysky;
F-závit; 25 MPa
• 2SpeedTip tryska S20 243/539

Obj.číslo. el. pohon: 2332 184
Obj.číslo: benzinový pohon: 2332
186

Obj.číslo. el. pohon:: 2332 187
Obj.číslo: benzinový pohon:
2332 189

Obj.číslo. el. pohon: 2332 191
Obj.číslo: benzinový pohon:
2332 192
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HeavyCoat 970 + SSP
Extra rychlost pro XL zakázky
•V
 ybaveno lopatkovým pístem pro
ještě větší výkon (SSP)
• Skvělá volba pro velké zakázky a
časté použití
• Obrovský výkon: průtok až 12 l/
min
• Vylepšené zařízení HeavyCoat
umožňuje: výběr pohonu - elektrický nebo benzinový motor,
oba je možno vzájemně vyměnit
během pár minut. Rychlou výměnu nádob s materiálem, snadné
čištění díky výklopnému čerpadlu
atd.

Součásti dodávky:
• HC 970 základní jednotka
• Hadice DN13; max. 25 MPa; NPSM
1/2"; 15 m
• Hadice DN10; max. 25 MPa; NPSM
3/8"; 2,5 m
• Spojka G 1/2" x G 3/8";
max. 53 MPa
• Airless pistole AG 19; NPS 3/8";
vč. TradeTip 3 držáku trysky;
F-závit; 25 MPa
• 2SpeedTip tryska S20 243/539
Obj.číslo. el. pohon: 2332 193
Obj.číslo: benzinový pohon:
2332 194

Technická data
Výkon motoru
Napětí
Hmotnost
Max. tlak
Max. průtok
Max. tryska

HC 950 E
(+ SSP)
3.6 kW
230 V
83 kg
(84 kg SSP)
25 MPa
6.6 l/min
0.052“

HC 950 G
(+ SSP)
4.1 kW
76 kg
(77 kg SSP)
25 MPa
8 l/min
0.052“

HC 970 E
(+ SSP)
5.5 kW
400 V
100 kg
(101 kg SSP)
25 MPa
10 l/min
0.056“

HC 970 G
(+ SSP)
6.0 kW
88 kg (
89 kg SSP)
25 MPa
12 l/min
0.056“

Professional Finishing

Příslušenství WAGNER pro HeavyCoat
Nasávací systémy

Přísl.pro tmely
S pístovým zařízením HeavyCoat
lze čerpat materiál přímo ze 120 l sudu
anebo z velkých kontejnerů

Výsledný texturový efekt lze
dosáhnout díky širokému výběru trysek
určených pro aplikaci dekoračních tmelů

0349 907

0258 720

9991 651
0097 305

Kontejnerový saí systém,
vč. C spojky
Adaptér,
B na C spojku
Záslepka pro C spojku

Hadice a spojky
WAGNER nabízí velký výběr
vysokotlakých hadic pro různé materiály,
práce a všestranné použití.

Pistole
Společně s čerpadlem a tryskou je stříkací
pistole srdcem každého stříkání.
0502 166
0502 119
2341 126
2341 127

2336 583 Hadice DN10 / 25 MPa / 		
NPSM 3/8" / 15 m
2336 585 Hadice DN13 / 25 MPa /
NPSM 1/2" / 15 m
2336 582 Krátká hadice DN10 /
NPSM 3/8" / 2.5 m
0179 732 Adaptér
A = NPS 3/8" I = NPS 1/4"
3203 026 Duální spojka
A = 1/2" x A = 3/8"
0256 343 Duální spojka A = 3/8" x
A = 3/8" hose connector
3202 901 Duální spojka A = 1/2" x
A = 1/2" hose connector
9985 781 Duální spojka A = 3/4" x
A = 3/4" hose connector

Airless pistole AG 14,
F-závit + držák trysky
Airless pistole AG 14,
G-závit + držák trysky
Pistole AG 19, 25 MPa,
F-závit + držák trysky
Pistole AG 19, 25 MPa,
G-závit + držák trysky

Velkoobjemový kontejner
Velkoobjemový kontejner s kapacitou do
litrů, umožňuje stříkání velkých ploch bez doplňování.
Jednoduchý, snadno sestavitelný,
významně zvyšuje
flexibilitu na staveništích.
2309 955

Prodloužení trysky do 60 cm

Velkoobjemový kontejner
s podporou pytlů
vč. válečkového lisu

Prodloužená trysky pomáhá stříkat
bez použití žebříků, lešení a zvětšuje
dosah u objektů s velkou
plochou a tím zvyšuje pracovní
flexibilitu.

Trysky
TradeTip 3 trysky – nabízí široké spektrum různých druhů a velikostí pro optimální potřebu k danému objektu: vel.trysek
od 0.007 "do 0.067", úhel paprsku od 10 °
do 120 °.

0556 051

Duální trysky – inovace v konstrukci
trysek. Nyní můžete stříkat ještě rychleji a
pohodlněji. Duální tryska umožňuje jedním otočením výměnu dvou rozměrů.
Trysky se dodávají v různých kombinacích.

0556 054

0556 052
0556 053

0556 074
0556 075
0556 076
0556 077

Rozšířená záruka!

Sada pro textury

Váš Wagner obchodní zástupce:

Každý, kdo si u nás zakoupí toto stříkací zařízení získává 3
roky záruku a pokud se u nás zaregistruje na mailové adrese
: info@e-coreco.cz další 2 roky navíc zdarma!

E-CORECO s.r.o., Na Roudné 102, Plzeň. Tel. 734 792 823, email profi@e-coreco.cz , www.e-coreco.cz

Prodloužení trysky 15 cm,
F-závit
Prodloužení trysky 30 cm,
F-závit
Prodloužení trysky 45 cm,
F-závit
Prodloužení trysky 60 cm,
F-závit
Prodloužení trysky 15 cm,
G-závit
Prodloužení trysky 30 cm,
G-závit
Prodloužení trysky 45 cm,
G-závit
Prodloužení trysky 60 cm,
G-závit

