Professional Finishing

SuperFinish & Finish
Airless membránová čerpadla

Víceúčelová
Výběr z různě výkonných tříd
Nejnovější QLS technologie

Výkonná a robustní membránová čerpadla
Když dojde na zpracování široké řady materiálů za pomocí jednoho zařízení, membránová čerpadla jsou nejlepším řešením.
Zároveň jsou Airless stříkací systémy velmi výkonné a víceúčelové vzhledem k optimální kvalitě povrchů. To je zajištěno díky QLS technologii
WAGNER, patentovanému řešení při němž dochází k hlubšímu prohnutí
membrány. Optimalizovaná hydraulika a speciální technologie ventilů
zajišťuje vylepšený výkon.
Výraznější prohnutí membrány umožňuje použití rozsáhlého výběru
materiálů, od řídkých až po velmi husté. Přitom dochází k podstatně nižšímu namáhání na jednotlivé díly vzhledem k menší frekvenci pohybu. To
zásadně zvyšuje životnost dílů a snižuje náklady na údržbu.

Ventil vyrobený z
opotřebení odolné tvrzené oceli

Membrána
vyrobená z
odolného
polyamidu jak
proti mechanickému opotřebení, tak i proti
rozpouštědlům
Tato geometrie umožňuje mebráně se
pohybovat hladce a tím je zajištěna spolehlivost a životnost

Různě výkonná zařízení
Pro každou oblast stříkání existuje správný SuperFinish systém

plniče, primery, základní barvy, syntetické
nebo akrylové nátěry
doporučený rozměr trysek: FineFinish 0,008“ - 0,014“

doporučený rozměr trysek: 0,017“ - 0,027“

antikorozní a protipožární materiály,
lepidla
doporučený rozměr trysek: 0,019“-0,031“
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200 m2 - 800 m2
více než 800 m2
do 200 m2

✔

200 m2 - 800 m2
více než 800 m2
do 200 m

2

emulze a latexové barvy

SF 31

doporučený rozměr trysek: FineFinish 0.008“ - 0.014“

do 200 m2

SF 27

oleje a rozpouštědla

Velikost objektu

SF 23
Plus

Materiály

F 230

Model

✔

200 m2 - 800 m2
více než 800 m2
do 200 m2
200 m - 800 m
2
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více než 800 m2
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✔
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✔ = vhodné

Plně vybaveno k dennímu použití
Vynikající kvalita nástřiku povrchů

Zabudovaný box k
uskladnění nutného
nářadí. připraven k

pomocí AG 08 Airless pistole. Je lehká a s
dlouhou životností.

použití.

V jednom pohybu lze podvozek přeměnit z horizontálního (při použití horní nálevky) na
vertikální (při použití s pevným
nasáváním).

Praktická zásuvka 230 V socket je určena k připojení
dalších zařízení jako např.
TempSpray.

Multifunkční
ovladač
Poloha I: Materiál je
nasáván do okruhu.
Poloha II: Dochází k
natlakování hadice
a pistole. Z bezpečnostních důvodů
nelze zařízení
zapnout/vypnout
pod tlakem.

Pneumatiky
mají odpru-

žovací efekt
a umožňují
snadnou
přepravu např.
po schodech,
obtížných
stavebních plochách anebo
jiných patrech.
Tlačítko vstupního
ventilu zajišťuje vysokou úroveň pracovní
bezpečnosti. Jedním
stiskem palce ventil
uvolníte.

Samočištění v 7
minutách díky samočistící funkci QuickClean,
můžete vyčistit zařízení,
nasávací trubici i pistoli
zcela automaticky.

Bezproblémová
práce
díky speciálnímu a
jemnému nasávacímu filtru

STŘÍKÁNÍ

Zařízení pro perfektní stříkání

Vybaveny horní nádobou jsou tato zařízení vhodná pro zpracování menších
jsou pak navíc optimálním doplňkem.
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Finish 230 AirCoat
Plně vybavené mobilní řešení pro
lakovací práce včetně vestavěného
kompresoru
• S AirCoat technologií: výjimečně
jemná atomizace pro perfektní
povrchy
• Ideálně vyvážené součásti: min.
rozprášení mimo objekt a vysoce
účinná aplikace
• Extrémně všestranné a mobilní:
zabudovaný, tichý a výkonný
kompresor
• Velmi snadno ovladatelné

Technická data

F 230

SF 23 Plus

Výkon motoru

0,56 kW

1,3 kW

Napětí

230 V / 50 Hz

Hmotnost

17 kg

29 kg

Max. průtok

1,2 l/min

2,5 l/min

Max. velikost trysky

0,019“

0,023“

Součásti dodávky:
• Finish 230 AirCoat jednotka
• Vysokotlaká hadice, materiál
DN3; max. 27 MPa; vzduch DN6;
1/4“, 7,5 m
• AirCoat pistole AC 4600 Professional; vč. zelené vzduch.clony;
držák a tryska ACF 3000 11/40
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SuperFinish 23 Plus Lack

Perfektní volba pro menší aplikace barev pomocí membránové
technologie
• Vstupní airless model pro stříkání
objektů do 800 m² / den
• Jednoduché a snadné ovládání:
Multifunkční ovladač pro zvýšení
bezpečnosti. Zařízení nelze zapnout/vypnout natlakované.
• Rozšířený výkon: bezúdržbový,
bezuhlíkový motor
• Velmi jemný nástřik s horní
nádržkou a speciální FineFinish
tryskou
Součásti dodávky:
• SuperFinish 23 Plus zákl. jednotka
• 5 litrová horní nádrž, M36x2
• Hadice DN3; 1/4“; 7,5m
• Pistole AG08; 2-prstá; vč.. TradeTip 3 držáku trysky
• Duální tryska L10 208/510

Obj.číslo : 2301 689
Obj.číslo na rámu: 2341 491
Obj.číslo na vozíku: 2341 492

h množství barev anebo pro jejich rychlou změnu. Velmi kvalitní hadice a trysky zaručují perfektní povrchy. Hadice s ohřevem TempSpray

í

í
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SuperFinish 23 Plus TempSpray
Lakovací specialista s vyhřívanou
hadicí
• Perfektní povrch díky vyhřívané
hadici
• Také ideální pro husté materiály
jako např. VOC laky
• TempSpray systém zahřívá barvu
přímo v hadici a tím snižuje viskozitu bez nutnosti ředit
Součásti dodávky:
• SuperFinish 23 Plus zákl.jednotka
• 5 litrová horní nádrž, M36x2
• TempSpray H126 zákl.jednotka
• Pistole AG08 TS; vč.. TradeTip 3
držáku trysky
• Duální tryska L10 208/510
• Červený filtr do pistole; 180 MA;
0,084 mm MW; velmi jemný
Obj.číslo: na rámu: 2341 495
Obj.číslo na vozíku: 2341 496

04

SuperFinish 23 Plus AirCoat
Mobilní "vše v jednom" řešení pro
lakovací práce
• S AirCoat technologií: výjimečně
jemná atomizace pro perfektní
povrchy
• Ideálně vyvážené součásti: min.
rozprášení mimo objekt a vysoce
účinná aplikace
• Velmi snadno ovladatelné
• Průmyslový standard v obvyklé
WAGNER kvalitě

Součásti dodávky:
• SuperFinish 23 Plus zákl.jednotka
• 5 litrová nádržka
• Hadice, materiál DN3; max. 27
MPa; vzduch DN6; 1/4“, 7,5 m
• AirCoat pistole AC 4600 Professional; vč. modré vzduchové clony
a držáku
• Tryska ACF 3000 11/40
• AirCoat-přetlakový ventil a spojovací kit
Obj.číslo na rámu: 2341 489
Obj.číslo na vozíku: 2341 490
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Finish 230 Lack
Vstupní zařízení pro lakovací práce
• Výnosné: coby nejmenší jednotka ve své třídě vyniká toto membránové zařízení jako perfektní
řešení v poměru cena/výkon
• Praktické: velmi jednoduché
ovládání
• Kompaktní: díky svým malým rozměrům je Finish 230 snadné pro
přepravu a ideální pro každou
dílnu nebo staveniště
Součásti dodávky:
• Finish 230 na rámu
• 5 litrová nádrž
• HP hadice DN6; max. 27 MPa,
NPS 1/4“; 15 m
• Airless pistole AG 08; 25 MPa, vč.
TradeTip 3 držáku trysky
• Duální tryska L10 208/510
• Červený filtr do pistole; 180 MA;
0,084 mm MW; velmi jemný
Obj.číslo na rámu: 0311 062

Stříkání velkých ploch za zlomek času
Tato membránová zařízení přesvědčí širokou škálou různých aplikací. Ať uvnitř či venku, stropy nebo fasády: čerpadla vždy zajistí dostatek výkonu. Odolný sací systém umožňuje nasávání přímo z nádoby. SF 7000 umožňuje také stříkat 2 osobám najednou.
Velká kola pro snadný pohyb po staveništi.
Stříkací jednotky mohou být dovybaveny také prodloužením trysek nebo válečkem
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SuperFinish 23 Plus
Kompaktní řešení - silné, ale lehké
• Kompaktní: nejmenší ve své třídě, mobilní a lehké
• Pro práce do 200 m²/den
• Robustní: perfektně navržená konstrukce pro
náročné práce na staveništi
• Lze použít s hadicí od 30 do 45 m
Součásti dodávky:
• SuperFinish 23 Plus jednotka vč. PumpRunneru
• HP hadice DN6; max. 27 MPa; 1/4“ NPSM; 15 m
• Airless pistole AG 08; 25 MPa; vč. TradeTip 3 držáku
trysky
• Duální tryska. D20 115/421
• Kompletní sací systém
Obj.číslo na rámu: 2341 493
Obj.číslo na vozíku: 2341 494
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SuperFinish 27
Všestranné řešení- takřka pro jakoukoli práci do 800
m²/den
• Výjimečně odolné: ověřené membránová technologie QLS
• Flexibilní: malá množství mohou být aplikována pomocí nádržky, zatímco větší práce přímo z originální
nádoby
• Perfektní pro staveniště: pohyb nemůže být jednodušší díky pevné konstrukci a velkým kolům
Součásti dodávky:
• SuperFinish 27 jednotka
• Komplet sací systém „QuickClean“ SF 27 / SF 31
• HP hadice DN6; max. 27 MPa; 1/4“NPSM; 15 m
• Airless pistole AG 08; 25 MPa; vč. TradeTip 3 držáku
trysky
• Duální tryska D20 115/421
Obj.číslo na vozíku: 0341 051

DISPERZE &
LATEXOVÉ BARVY
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SuperFinish 31
Výkonné a všestranné
• Odolné a víceúčelové: zvládne extrémně širokou škálu materiálů
• Flexibilní: malá množství mohou být aplikována pomocí nádržky, zatímco větší práce přímo
z originální nádoby
• Bez kompromisů: především bezpečnost díky
síle a výkonu jednotky
Součásti dodávky:
• SuperFinish 31 jednotka
• Komplet sací systém „QuickClean“ SF 27 / SF
31
• HP hadice DN6; max. 27 MPa; 1/4“NPSM; 15 m
• Airless pistole AG 08; 25 MPa; vč. TradeTip 3
držáku trysky
• Duální tryska D20 115/421
Obj.číslo na vozíku: 0341 022

Technická data
Výkon motoru

SF 23 Plus

SF 27

SF 31

1,3 kW

1,5 kW

1,7 kW

Napětí

230 V / 50 Hz

Hmotnost

29 kg

40 kg

43 kg

Max.průtok

2,5 l/min

3,0 l/min

3,5 l/min

Max. tryska

0,023“

0,027“

0,031“

Professional Finishing

Originální airless příslušenství

Velkoobjemová nádoba
Ke zpracování velkého množství materiálu
doporučujeme mobilní nádrž odolnou vůči
rozpouštědlům, která se snadno čistí a o
objemu 100 litrů

PumpRunner
Nejčistší řešení. Patentovaný PumpRunner
může být připevněn k sacímu systému
rychle a zabraňuje vyschnutí ventilů. Zajistí
vám bezpečný a čistý transport.
2306 987

2309 956	Velkoobjemová nádoba, vč.víka

PumpRunner

Vysokotlaké hadice
Nádrž

Široká nabídka vysokotlakých hadic pro
různé materiály

Umožňuje zpracování i velmi malých množství materiálu.

9984 510	HP hadice DN4, 27 MPa, M16 x
1.5, 7.5 m, žlutá
9984 507	HP hadice DN6, 27 MPa, M16 x
1.5, 15 m, žlutá

0341 265	5 nádrž (pro SF 23)
0341 268	5 l nádrž s TopClean (pro SF
23)
0341 266	20 l nádrž (pro SF 27 + SF 31)

(Větší výběr na webových stránkách)

Filtry do pistole
Filtry do pistole zabraňují ucpání trysky
(baleno po 10ks)

Airless pistole
Ve spojení s tryskou a stříkacím zařízením
je pistole srdcem stříkání. Perfektním nastavením paprsku dosáhnete vždy nejlepších
výsledků
0296 393	Airless pistole AG 08 (F-závit)
(vč.trysky a držáku)
0502 168	Airless pistole AG 14 (F-závit)
(vč. trysky a držáku)

0097 022	Filtr do pistole extra jemný,
červený
0097 023 Filtr do pistole jemný, žlutý
0097 024 Filtr do pistole, bílý

Příslušenství AirCoat
AirCoat pistole

Trysky

AirCoat pistole pro lakovací práce na staveništích. Lehké, ergonomické (s ACF 3000
tryskou)

TradeTip3 trysky – nabízí široké spektrum
různých typů a velikostí pro optimální přizpůsobení danému objektu. Velikost trysek
od 0.007 "do 0.067", stříkaný úhel od 10 °
do 120 °.
Duální trysky – inovované trysky WAGNER.
Pracují rychleji a jsou víceúčelové. S tímto
typem trysek můžete jedním otočením
vyměnit dva druhy velikostí. K dispozici v
různých kombinacích.

0394 150	AC 4600 P modrá (materiály na
bázi vody)
0394 151	AC 4600 P červená (materiály
na bázi rozpouštědel)
0394 152	AC 4600 P zelená (pro vodou i
ředidlem ředitelné materiály)

AirCoat hadice
Duální hadice vzduch/materiál pro
AirCoat zařízení:

Airless váleček
Válečkování pomocí airless technologie:
materiál je automaticky dopraven z nádoby
do válečku. Komfortní a výkonné řešení bez
přenášení kbelíku a namáčení.
0345 010	Váleček komplet s hadicí v
plast.boxu

Záruka předností!

Vaše WAGNER technická podpora:

Prodlužte si 3-letou záruku na 5 let. Zaregistrováním na
emailu info@e-coreco.cz získáte tuto unikátní výhodu!
Naše profesionální kvalita Vás přesvědčí. Ruku na to.

E-CORECO s.r.o., Plzeň, tel. +420 734 792 823, email profi@e-coreco.cz, www.e-coreco.cz

9984 595	duální hadice, materiál DN3, 27
MPa, vzduch DN6, 1/4“, 7.5 m
9984 596	duální hadice, materiál DN3, 27
MPa, vzduch DN6, 1/4“, 10 m
2302 378	duální hadice, materiál DN4, 27
MPa, vzduch DN6, 1/4“, 7.5 m
2302 379	duální hadice, materiál DN4, 27
MPa, vzduch DN6, 1/4“, 10 m

