Omítky & těžké materiály

Omítky & těžké materiály

Strojní aplikace omítek a dalších těžkých materiálů
Velmi jednoduchá aplikace

Zesílení

Nanášení

Hladký povrch

Strukturování

Míchání

>> Nanášení materiálů pomocí šnekových čerpadel
Aplikace organických a minerálních materiálů je
opravdu těžká práce. Materiál se často musí přenášet
v kbelících do několika poschodí, především ve výškových budovách. Špína a znečištění je nevyhnutelné.
Pomocí Wagner strojní technologie je vše mnohem
jednodušší: materiál je čerpán do výšek až 30m vysoko. Jednoduché - efektivní.

V naší nabídce najdete vše co potřebujete pro efektivní aplikaci: nádrže, míchačky, stříkací kopí a praktická příslušenství. PlastCoat jednotky lze použít pro
mnoho druhů aplikací, například při nanášení tepelně-izolačních kompozitních materiálů, omítek, stěrek,
voděodolných izolací, při opravách betonů apod.

>> Hladké povrchy
Všechna šneková čerpadla lze použít pro nanášení stěrek, spárovacích
hmot a nivelačních materiálů např. na
betonové povrchy.

>> Stříkání pomocí technologie WAGNER
Při aplikaci pomocí PlastCoat zařízení je materiál dopravován hadicí na stříkací kopí pomocí šnekového čerpadla.
Na konci kopí je pak pomocí stlačeného vzduchu rovnoměrně rozprášen (atomizován) a tím je docílena jednolitá
aplikace.
WAGNER zařízení je výjimečně odolné s minimální údržbou. To se projevuje i na naší záruční době. Všichni zákazníci automaticky získávají 3 letou
záruku a ti kteří se online zaregistrují pak navíc ještě další dva roky, takže
celkem 5 let bez starostí.
www.e-coreco.cz, online registrace na info@e-coreco.cz

>> Aplikace
finálních omít
e

k

Podle typu stro
je, lze aplikovat finální omít
ku vel.zrna
až do 5 mm. V
závislosti na
materiálu může
te pracovat
do výšky 30m
anebo vzdálenosti 50m od st
roje.

>> Zpevnění

Zařízení PlastCoat zaručuje rovnom
ěrné nanášení stěrky do zpevňovací tkaniny,
kterou lze
pak rychle a snadno vyhladit.

>> Jednoduchý transport materiálu
S technologií WAGNER je
dopravování materiálů tak
snadné, že se jím více nemusíte zabývat: materiál můžete
čerpat až do výšky 30 metrů.

>> Strukturování

Po vyrovnání povrchů můžete zahájit
aplikaci
textur na zdi a stropy.
Zařízení PlastCoat nabízí velmi širo
kou škálu
designů: od extrémně jemných, pře
s středně
hrubé až po velmi hrubé struktury
a efekty.

>> Obrovská škála materiálů

>> PlastCoat rodina

Zařízení PlastCoat vynikají díky perfektně sladěné řadě strojů rozdělených
podle výkonnostních tříd a širokému rozsahu možných aplikací. Vyberte si
vhodný produkt pro vaše potřeby. Zařízení PastCoat nejsou ideální jen pro velká staveniště, ale reprezentují i velmi ekonomické řešení u projektů menších
než 200 m2.

Silná šneková čerpadla jsou ideální pro strojní aplikaci omítkovin a to jak uvnitř, tak i venku. Plnící systémy, míchání, stříkací kopí a široká řada příslušenství doplňují celý komplex těchto strojů.

Model
PC 830

PC 25

PC 35

Dřevní štěpky, brousitelný štuk /
betonový kontaktní primer, hladké i texturované tmely, svrchní omítky

PC 430

Velikost objektu

Materiál

✔

✔

✔

✔

200 m2 - 800 m2

✔

✔

✔

více než 800 m2

✔

✔

✔

✔

✔

✔

200 m2 - 800 m2

✔

✔

✔

více než 800 m2

✔

✔

✔

do 200 m2

✔

✔

✔

✔

✔

do 200 m2

do 200 m2
Pórézní betonové nátěry, válečkové a tmelící
štuky, bitumeny

Stěrkové hmoty,
TICS lepidla / směsy,
minerální omítky

✔

200 m2 - 800 m2
více než 800 m2
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02 - PlastCoat 830
___________________
Vel.objektu:
★★★
Škála materiálů: ★★★★★

04

03
- PlastCoat 25
___________________
Vel.objektu:
★★★★
Škála materiálů: ★★★★★

01
- PlastCoat 430
___________________
Vel.objektu:
★
Škála materiálů: ★★★

04
- PlastCoat 35
___________________
Vel.objektu:
★★★★★
Škála materiálů: ★★★★★

✔

✔ = vhodné

Technická data

PC 430

PC 830

PC 25

PC 35

Výkon

1.8 kW

1.8 kW

2.2 kW

3.6 kW

Napětí

230 V / 50 Hz

230 V / 60 Hz

Max.průtok

12 l/min

12 l/min

230 V / 50-60 Hz 400 V / 50-60 Hz
10/15/20 l/min1

15/20/25 l/min2

Max. dosah

30 m

30 m

40 m

50 m

Max. výška

20 m

20 m

20 m

30 m

Hmotnost

38 kg

52 kg

85 kg

87 kg

Max. vel.zrna

3 mm

3 mm

5 mm

5 mm

Pracovní tlak

max. 4 MPa

max. 4 MPa

max. 4 MPa

max. 4 MPa

1

závisí na čerpadle: 10 l/min-W 10/3, 15l/min-W 15/2, 20l/min-W 20/1.5
2
závisí na čerpadle: 15l/min-W 10/3, 20l/min-W 15/2, 25l/min-W 20/1.5
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PlastCoat 430
Kompaktní jednotka pro aplikaci
omítek s velkým výkonem

02

PlastCoat 830
Výkonná jednotka pro stříkání omítek na velké plochy

03

04

PlastCoat 25
Ještě více ? - Výkonná jednotka pro
velké objemy

PlastCoat 35
XL pro XL projekty: Výkoná klasika s
prověřenou šnekovou technologií

• J ednoduché: Přímé nasávání z
originálního obalu
• Jednoduché a praktické i přes
velký výkon: 38 kg
• Snadné ovládání: Nastavení
vertikální výšky pomocí plynových pružin umožňuje snadnou
výměnu nádob.
• Praktické: Automatické vysunutí
statoru pro snadné čištění

•V
 olba profesionálů pro velké
plochy: výkonný motor a zabudovaná násypka materiálu.
• P
 raktické: Automatické vysunutí
statoru pro snadné čištění
• Mnoho

příslušenství jako např.lis
na pyte
• Snadný

transport: Demontovatelná konstrukce

• P
 ro velké plochy: Zabudovaná
60ti litrová násypka z nerez oceli.
• F lexibilní: snadno kombinovatelné s průtokovou míchačkou
• Velký dosah: možno použít s 50 m
hadicí

• P
 ro velké plochy: Zabudovaná
60ti litrová násypka z nerez oceli.
• E xtrémně výkonný: 30 m dosah
do výšky a 50 m do délky
• Všestranný: zpracuje materiál o
vel.zrna do 5mm

Dodávka obsahuje:
• PC 430 (E či B) na vozíku
• maltová hadice DN 25; 10 mm
• Stříkací kopí, vč. 6 mm trysky
(volitelně také v automatické
nebo pneumatické verzi)
• Lubrikant pumpy
• Čistící příslušenství

Dodávka obsahuje:
• PC 830 (E či B) na vozíku
• maltová hadice DN 25; 10 mm
• Stříkací kopí, vč. 6 mm trysky
(volitelně také v automatické nebo
pneumatické verzi)
• Lubrikant pumpy
• Čistící příslušenství

Dodávka obsahuje:
• PC 25 E; 230 V / 50-60 Hz
na vozíku
• Tělo pumpy W10/3; žluté
• Šnek pumpy W10/3;
0 =40 mm; L=320 mm
• Kompletní box s příslušenstvím
pro PlastCoat

Dodávka obsahuje:
• PC 35 E; 400 V / 50-60 Hz
na vozíku
• Tělo pumpy W10/3; žluté
• Šnek pumpy W10/3; 0=40mm;
L=320 mm
• Kompletní box s příslušenstvím
pro PlastCoat

Obj.č. Automatická: 2308 303
Obj.č. Pneumatická: 2308 304

Obj.č. Automatická: 2308 305
Obj.č. Pneumatická: 2308 306

Obj.č. Automatická: 0348 030

Obj.č. Automatická: 0348 040

>> Náš bestseller v detailech

>> Kompresory, průtokové míchačky a další

PlastCoat 830 je kompaktní stříkací jednotka pro omítkoviny do vel.zrna 3 mm, tmely a stěrky. Nabízí výkon do
12l/min a díky tomu je skvělým partnerem na staveništních. Mezi další výhody patří nízká hmotnost a velmi rychlé uvedení do provozu.

Kompresory jsou nezbytné pro atomizaci a zaručují perfektní rozprašovací výkon. Průtoková míchačka PlastMix
je malá, kompaktní a usnadní dokončení každého projektu bez problémů díky našemu inovativnímu stříkacímu
kopí.

Pevná plocha slouží jako místo pro odložení pytlů nebo kýblů. Odtamtd se násypka
snadno a pohodlně plní.
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Doplňkově lze koupit i válec pro snadné
vymačkání pytlů na plošině.

Vysoce kvalitní
PD-HD plastový
kontejner s kapacitou 45 litrů: snadno
se čistí, je flexibilní,
odolný vůči počasí i
chemikáliím.

Silný servomotor
s velkým točivým
momentem pro
prefektní výkonnost.
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Kompresor C330/03
•V
 ysoký výkon: stejně výkonný jako větší jednotky a to i
přes kompaktní rozměry.
• E konomický: Bezolejové čerpadlo plochého motoru
šetří drahé výměny oleje a servisní poplatky
• P
 raktické pro staveniště: díky velkým kolům nejsou
schody a těžce přístupný terén problémem.
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Průtoková míchačka PlastMix 15
• S nadné ovládání: Ergonomické ovládání jednotky a
snadno rozložitelná konstrukce pro rychlou údržbu a
čištění
• Vysoký výkon: Robustní zpřevodovaný motor s přímou
převodovkou. Vysoký točivý moment umožňuje optimální start i při plné násypce
• Vždy perfektní výška: nastavitelný rám (95 cm, 109.65
cm nebo 116.5 cm)

Obj.č. 2337 718

Obj.č. 2348 669

02

• S ilný a spolehlivý: kompresor je ideální pro stříkání
omítkovin
• P
 raktická konstrukce: snadný pohyb po staveništi
• Tichý a ohledupný k přírodě: díky automatickém vypnutí, kompresor běží pouze v době kdy to potřebujete

Kompaktní rozměry a pneumatiky
dělají z PC830 skvělé zařízení na
stavbách
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Standardní stříkací kopí

Kompresor VKM 592

Obj.č. 2311 921

• E rgonomické: Rozdílná pozice rujojeti umožňuje velmi
pohodlné držení
• M
 odulární: díky prodloužení a příslušenství může být
stříkací kopí rychle přizpůsobeno nový podmínkám a
projektům
• Ú
 spora času: odolný válec s prodlouženou životností
otevírá a uzavírá vzduch a materiál jedním pohybem
najednou
• Automatické stříkací kopí vč. 6 mm trysky Obj.č. 2334 115
• Pneumatické stříkací kopí vč. 6 mm trysky Obj.č. 2334 116

Techn. Data
Výkon motoru
Napětí

Snadné a rychlé rozebrání čerpadla a sacího
systému díky automatickému vysunutí statoru zajišťuje pohodlné čištění, rozložení nebo
výměnu

Rychlým pohybem ruky:
Modulární konstrukce zařízení, spolu s širokým
příslušenstvím jako např.prodloužením, umožňuje nastavit ergonomické stříkací kopí podle
potřeb pracovníka, objektu nebo stříkaného
materiálu.

Max.tlak
Sací výkon
Nádoba st.vzduchu
Otáčky
Hmotnost

C 330/03

VKM 592

2.05 kW

3.0 kW

230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
1 MPa

1 MPa

330 l/min

590 l/min

3l

20 l

1400 min-1

1420 min-1

32 kg

78 kg

Techn. Data
Výkon motoru
Napětí

PlastMix 15
1.4 kW
230 V / 50 Hz

Techn. Data
Max. tlak materiálu

4 MPa
1 MPa

Min.tlak vody

0.2 MPa

Max. tlak vzduchu

Kapacita míchání

15 l/min

Rozměr v mm
(d x š x v)

Max. vel.zrna
Objem násypky
Hmotnost

5 mm
60 l
78 kg

Stříkací kopí

Hmotnost

320 x 330 x 170
2.1 kg

>> Další příslušenství
• Nástěnné kopí, automatické
• Nástěnné kopí, pneumatické

Stříkací kopí, příslušenství

• Stříkací kopí prodloužení 80 cm
• Stříkací kopí prodloužení 150 cm
• Stříkací kopí prodloužení 200 cm
• Nástavec pro lepidlat (01)
• Filling and dosing attachment
• Angle head 70° (02)

Trysky na textury (03)

• Tryska na textury, nerez ocel; 4 mm
• Tryska na textury, nerez ocel; 5 mm
• Tryska na textury, nerez ocel; 6 mm
• Tryska na textury, nerez ocel; 7 mm
• Tryska na textury, nerez ocel; 8 mm
• Tryska na textury, nerez ocel; 9 mm
• Tryska na textury, nerez ocel; 10 mm
• Tryska na textury, nerez ocel; 12 mm
• Tryska na textury, nerez ocel; 15 mm
• Tryska na textury, nerez ocel;
4/6/8/10 mm

Nástěnné trysky

• Nástěnná tryska; 14 mm
• Nástěnná tryska; 16 mm
• Nástěnná tryska; 18 mm
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Obj.č. 2334 121
Obj.č. 2334 122

Obj.č. 2334 123
Obj.č. 2339 400
Obj.č. 2334 124
Obj.č. 2335 394
Obj.č. 2335 388
Obj.č. 2337 672

Obj.č. 0268 779
Obj.č. 0348 915
Obj.č. 0268 780
Obj.č. 0348 916
Obj.č. 0268 781
Obj.č. 0348 917
Obj.č. 0268 782
Obj.č. 0342 327
Obj.č. 0342 328
Obj.č. 0268 779

Obj.č. 0268 746
Obj.č. 0268 747
Obj.č. 0268 748
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Oblíbíte
si naši profesionální kvaGarantie-Offensive!
lity. Slibujeme.

Maltová hadice (vč. vzduch.hadice a ovládacího kabelu)
• DN19; V27; 2 m vč. otoč.kloubu
• DN19; V27; 10 m
• DN25; V27; 10 m
• DN35; V35; 13.3 m

Obj.č. 2334 131
Obj.č. 2325 193
Obj.č. 2325 197
Obj.č. 2325 199

Maltová hadice (vč. vzduch.hadice) (04)
• DN19; V27; 2 m vč. swivel joint
• DN19; V27; 10 m
• DN25; V27; 10 m

Těla pump (05)

• Tělo pumpy W15/2; 270x89 hnědé
• Tělo pumpy W20/1,5; 270x89 zelené
• Tělo pumpy W10/2,5; 270x89 černé
• Tělo pumpy W10/3; 270x89 žluté
• Tělo pumpy PC 430/ PC 830

Šnek pump (06)

• Šnek pumpy W10/3;
0=40mm; L=320 mm; žluté
• Šnek pumpy W15/2;
0=40mm; L=320 mm; hnědé
• Šnek pumpy W20/1.5;
0=40 mm; L=317 mm; černé
• Šnek pumpy PC 830
• Šnek pumpy PC 430

Podpůrný stůl vč. válcového lisu
• Podpůrný stůl; pro PC 830
• Podpůrný stůl; pro PC 25 / PC 35
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Obrázky se mohou lišit

Váš specialista pro WAGNER zařízení:

Prodloužete se svou 3-letou záruku na 5ti letou! Pokud si zažádáte o schválení prodloužené záruky emailem na info@e-coreco.cz a bude Vám potvrzena, můžete využít tuto jedinečnou
příležitost i u Vámi zakoupeného stroje.

E-CORECO s.r.o., tel. +420 734 792 823, email info@e-coreco.cz
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Obj.č. 2324 927
Obj.č. 2325 194
Obj.č. 2325 182

Obj.č. 0348 925
Obj.č. 0348 927
Obj.č. 0348 311
Obj.č. 0348 315
Obj.č. 2304 954

Art.No 0348 316
Obj.č. 0348 926
Obj.č. 0348 312
Obj.č. 2304 986
Aro.Nr. 2316 375

Obj.č. 2318 389
Obj.č. 0348 963
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E-CORECO s.r.o., Na Roudné 102, 301 00 Plzeň, www.e-coreco.cz

Nástěnné kopí

