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• Široká škála aplikací
• Různé výkonnostní třídy
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E-CORECO s.r.o., Na Roudné 102, 301 00 Plzeň, www.e-coreco.cz

Finish & SuperFinish



Silná a odolná membránová čerpadla
Pokud jde o manipulaci s nejrůznějšími materiály s jedním přístrojem jsou 
membránová čerpadla tou nejlepší možností. K dispozici jsou také stříkací 
systémy Airless - výkonné a všestranné pro optimální kvalitu povrchu. To je 
zajištěno technologií QLS, patentovanou technologií membrány s dlouhým 
zdvihem od společnosti Wagner. Optimalizovaná hydraulika a speciální ven-
tilová technologie poskyuje lepší výkon.

Dlouhý zdvih membrány umožňuje práci s velmi širokou škálou materiálů, 
od kapalin až po vysoce viskózní materiály. Na součástky zařízení je díky 
snížené zdvihové fekvenci vyvíjeno mnohem méně námahy. To výrazně pro-
dlužuje životnost zařízení a snižuje náklady na údržbu.

Membrány z polyamidu 
odolného proti opotřebení 
a rozpouštědlům

Ventil z karbidového 
kovu odolný vůči opo-
třebení

Obr.: Tato geometrie umožňuje plynulý pohyb membrán, což zajiš-
ťuje spolehlivost i trvanlivost.

Různé výkonnostní třídy
K dispozici je ten správný systém SuperFinish pro každou oblast použití.

Materiál Velikost 
projektu:

Finish 
230

SuperFinish 
17ex

SuperFinish
23 Plus

SuperFinish 
27

SuperFinish 
31

Oleje a rozpouštědla
doporučená velikost trysky:
FineFinish 0.008“ - 0.014“

malý

střední

velký

plniče, primery, základní barvy,  
syntetické nebo akrylové nátěry
doporučená velikost trysky:  
FineFinish 0.008“ - 0.014“

malý

střední

velký

Emulzní a latexové barvy
doporučená velikost trysky:  
FineFinish 0.017“ - 0.027“

malý

střední

velký

Antikorozní a protipožární barvy, 
 průmyslová lepidla
doporučená velikost trysky: 0.019“ - 0.031“

malý

střední

velký

 = vhodné

Plně vybavené pro každodenní použití

Nanášejte vynikající kvalitu porchu
V jediném okamžiku

Pneumatiky po-
hlcující nárazy

Vysokou úroveň spolehlivosti Samo-čistící během 7 minut

Přímé sání

s pistolí Vector Airless Grip. Je lehká s dlouhou životností.
Zařízení může byt převedeno z 
práce s horní nádobkou na práci s 
pevnou sací trubicí.

Pro snadnou přepravu 
na nerovném povrchu, 
staveništích, případně 
po měnších schodech.

zajišťuje tlačítko uvolnění kuličky pro vstupní 
ventil, jedním stisknutím palce a ventil se uvolní.

díky systému QuickClean. Připojte 
pistoli, zajistěte ji a přístoj SF 31 se začně 
okamžitě automaticky čistit.

z nádoby a bezproblémovou 
práci umožňuje speciální sací 
filtr

Bezpečnostní výhoda - 
multifukční spínač
Zařízení nelze zapnout a vypnout pod 
tlakem.

Včetně praktické zá-
suvky 230 V
Určené pro připojení dalších 
zařízení, jako je TempSpray

Zajištěné místo pro nástroje
Vhodný pro praktické 
ukládání nástrojů

Technické údaje Finish 
230

SuperFinish 
17ex

SuperFinish
23 Plus

SuperFinish 
27

SuperFinish 
31

Výkon motoru 0.56 kW 0.23 kW 1.3 kW 1.5 kW 1.7 kW

Napětí 230 V / 50 Hz - 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Hmotnost 17 kg 15.4 kg 29 kg 40 kg 43 kg

Max. průtok 1.2 l/min 1.6 l/min 2.5 l/min 3.0 l/min 3.5 l/min

Max. velikost trysky 0.019“ 0.017“ 0.023“ 0.027“ 0.031“



Perfektně přizpůsobivá lakovací zařízení
Vybavené horní nádobkou jsou tyto stroje vhodné pro zpracování malých množství nebo rychlou změnu barvy. Hadice mají malé průměry. 
Airless trysky zajišťují dokonalý povrch. Lze dokoupit vyhřívaný systém hadice TempSpray.

04

07

06 - AirCoat05 - TempSpray

Spraypack s kompresorem

*  Obj.č. 2353 392 a 2353 393 s kompresorem: rozdílný rozsah dodávky. Více informací na  www.e-coreco.cz

0201

01 - SuperFinish 17ex Airless pro laky - 
Specialista pro perfektní povrchy

02 - SuperFinish 17ex AirCoat -  
FineFinish pro dokonalé povrchy

03 - Finish 230 lak - Základní model pro 
profesionální Airless postřik

04 - SuperFinish 23 Plus  - Expert  
pro malé malířské práce

05 - SuperFinish 23 Plus TempSpray 
- místo vyhřívané hadice - díky přede-
hřevu a snížení viskozity materiálu 

06 - SuperFinish 23 Plus AirCoat -  
Mobilní řešení typu vše v jednom pro 
airless stříkání

07 - Finish 230 AirCoat - Plně funkční 
mobilní řešení pro lakování včertně 
zabudovaného kompresoru

Kompaktní a robustní: dokonalá mobilita 
díky kompaktním rozměrům

Ekonomický přístroj s malou údržbou: kon-
strukce s extrémně pomalým opotřebením 
pro nákladově efektivní pracovní provoz

Unikátní pneumaticky poháněné mem-
bránové čerpadlo: mimořádně tiché a 
hospodárné z hlediska spotřeby vzduchu a 
materiálu

Flexibilní: Velmi malé objemové zpracování s 
nádobkou nebo sáním přímo z původní nádoby

S AirCoat technologií: výjimečně jemná 
atomizace s perfektním povrchem

Ekonomický přístroj s malou údržbou: kon-
strukce s extrémně pomalým opotřebením 
pro nákladově efektivní pracovní provoz

Unikátní pneumaticky poháněné mem-
bránové čerpadlo: mimořádně tiché a 
hospodárné z hlediska spotřeby vzduchu a 
materiálu

Flexibilní: Velmi malé objemové zpracování s 
nádobkou nebo sáním přímo z původní nádoby

Ideální pro menší lakovací práce

Jako nejmenší jednotka své třídy vyniká s 
dobrým poměrem mezi cenou a výkonem

Snadno se přemisťuje: Praktická rukojeť a 
vestavěný držák na hadici

Základní přístroj Airless pro stříkání objektů 
do 800 m² /den.

Přímá manipulace a jednoduchá obsluha: 
Multifunkční spínač pro větší bezpečnost 
- Není možné zapnout a vypnout zařízení 
pod tlakem.

Zvýšený výkon: bezúdržbový střídavý motor

FineFinish stříkání s horní nádobkou a 
speciální FineFinish tryskou

Perfektní nástřik díky vyhřívané hadici

Ideální pro velmi viskózní materiály jako 
např. VOC laky

Systém TempSpray ohřívá materiál přímo v 
hadici, čímž zajišťuje dokonalou viskozitu 
bez ředění, stejně jako optimální aplikaci 
barvy.

S technologií AirCoat: Velmi jemná  
atomizace pro dokonalou povrchovou 
úpravu

Ideálně vyvážené součásti: min. rozprášení 
mimo objekt a vysoce účinná aplikace

Velmi snadná obsluha

Průmyslový standart v obvyklé WAGNER 
kvalitě

S AirCoat technologií: výjimečně jemná 
atomizace s perfektním povrchem

Perfektně sladěné komponenty: Minimální 
rozprašování a vysoce efektivní aplikace

Extrémně univerzální a mobilní: vysoce 
výkonný, zabudovaný a tichý kompresor

Velmi snadná obsluha

01 - Součást dodávky 02 - Součást dodávky 03 - Součást dodávky 04 - Součást dodávky 05 - Součást dodávky 06 - Součást dodávky 07 - Součást dodávky

• Základní jednotka SuperFinish 17 ex

• Hadice HP DN3, max. 27 MPa, NPS 1/4 ", 7,5 m

• Airless pistole Vector Grip, 1/4 “ vč.  
držáku trysky TradeTip 3 se spouští na 2 prsty

• 2SpeedTip tryska L10 208/510 

• Červený filtr do pistole, 180 MA, 0,084 mm 
MW, extra jemný

• Horní nádoba, 5-litrový set

• Základní jednotka SuperFinish 17ex na rámu

• Dvojitá hadice HP; Materiál DN3; Max. 27 
MPa; Vzduch DN6; 1/4 ", 7,5 m

• AirCoat pistole AC 4500, vč. červené 
vzduchové clony a držáku trysky

• Tryska ACF3000 11/40

• Regulátor AirCoat

• Horní nádoba, 5-litrový set

• Základní jednotka Finish 230

• Horní nádoba, 5-litrový set 

• Hadice HP DN4, max. 27 MPa, NPS 1/4 ", 7,5 m

• Airless pistole Vector Pro, 1/4“ vč. držáku 
trysek TradeTip 3 se spouští na 2 prsty

• 2SpeedTip tryska L10 208/510 

• Červený filtr do pistole, 180 MA, 0,084 mm 
MW, extra jemný

• Základní jednotka SF 23 Plus

• 5-litrová horní nádoba, M36x2

• Hadice HP DN3, max. 27 MPa, NPS 1/4 ", 7,5 m

• Airless pistole Vector Grip, 1/4 “ vč.  
držáku trysky TradeTip 3 se spouští na 2 prsty

• 2SpeedTip tryska L10 208/510 

• Červený filtr do pistole, 180 MA, 0,084 mm 
MW, extra jemný

• Základní jednotka SF 23 Plus

• 5-litrová horní nádoba, M36x2

• Základní jednotka TempSpray H126, 10 m

• Airless pistole Vector Grip, 1/4 “ vč.  
držáku trysky TradeTip 3 se spouští na 2 prsty

• 2SpeedTip tryska L10 208/510

• Červený filtr do pistole, 180 MA, 0,084 mm 
MW, extra jemný

• Základní jednotka SuperFinish 23 Plus

• 5-litrová horní nádoba

• Dvojitá hadice HP; Materiál DN3; Max. 27 
MPa; Vzduch DN6; 1/4 ", 7,5 m

• AirCoat pistole AC 4600 Professional, vč. 
modré vzduchové clony a držáku trysek

• Tryska ACF 3000 11/40 

• Regulátor AirCoat, montážní sada

• Základní jednotka Finish 230

• Dvojitá hadice HP; Materiál DN3; Max. 27 
MPa; Vzduch DN6; 1/4 ", 7,5 m

• AirCoat pistole AC 4600 Professional, vč. 
Zelený vzduchový uzávěr, držák trysky a 
tryska ACF 3000 11/40

Obj.č.   2364 966 Obj.č.   2364 967 Obj.č.   0311 062 Obj.č. verze na rámu  2341 491 
Obj.č. verze na vozíku 2341 492

Obj.č. verze na rámu  2341 495 
Obj.č. verze na vozíku  2341 496

Obj.č. verze na rámu  2341 489 
Obj.č. verze na vozíku  2341 490 
Obj.č. s kompresorem na rámu   2353 392 
Obj.č. s kompresorem na vozíku  2353 393

Obj.č.   2301 689

03

Vhodné pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu



DISPERZE A  
LATEXOVÉ BARVY

OCHRANA PROTI 
KOROZI

01 - SuperFinish 23 Plus disperze -  
Kompaktní řešení - Silné a lehké

02 - SuperFinish 27 disperze - Univerzální 
řešení - Pro téměř každou práci do 800 m²

03 - SuperFinish 31 disperze -  
Všestranně silný

Nejmenší ve své třídě: mobilní a lehký

Pro menší práce s disperzí do 200 m²/den

Robustní: Perfektně navržené pro náročné 
použití na staveništi

PumpRunner: Ideální pro čistou přepravu

Bezproblémové užívání jakéhokoliv materiálu s 
20 m hadicí je garantováno

Obzvláště dlouhá životnost: Technologie QLS s 
vyspělou a odolnou membránou

Flexibilní: pracujte přímo z původní nádoby 
nebo zpracovávejte malé objemy s vrchní  
nádobou (potřebné příslušenství)

Perfektní pro práci na stavbě: Robustní vozík a 
velká kola tvoří z manévrováním na staveništi 
jednoduchý úkol

Univerzální a výkonný: zvládá zpracovat  
ohromné spektrum materiálů

Flexibilní: pracujte přímo z původní nádoby 
nebo zpracovávejte malé objemy s vrchní  
nádobou (potřebné příslušenství)

Bez kompromisů: Vysoký výkon Vám garantuje 
spokojenost

01 - Součást dodávky 02 - Součást dodávky 03 - Součást dodávky

• Základní jednotka SuperFinish 23 Plus

• Kompletní sací systém, pro SF 23 Plus, vč. 
PumpRunner

• Hadice DN6, max. 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m 

• Airless pistole Vector Grip, 1/4“ vč. držáku 
trysek TradeTip 3 se spouští na 2 a 4 prsty

• 2SpeedTip tryska D10 111/419

• Základní jednotka SuperFinish 27

• Kompletní sací systém „QuickClean“

• Hadice DN6, max. 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m 

• Airless pistole Vector Grip, 1/4“ vč. držáku 
trysky TradeTip 3 se spouští na 2 a 4 prsty

• 2SpeedTip tryska D20 115/421

• Základní jednotka SuperFinish 31 

• Kompletní sací systém „QuickClean“

• Hadice DN6, max. 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m 

• Airless pistole Vector Grip, 1/4“ vč. držáku 
trysek TradeTip 3 se spouští na 2 a 4 prsty

• 2SpeedTip tryska D20 115/421

Obj.č. verze na rámu 2341 493 
Obj.č. verze na vozíku  2341 494

Obj.č.   0341 051 Obj.č.  0341 022

02 0301

Stříkejte velké plochy ve zlomku času
Tato membránová čerpadla přesvědčují díky široké škále různých aplikací. Ať unitř nebo vně, stropy nebo fasády: čerpadla vždy zajišťují požadovaný výkon. 
Pevný sací systém umožňuje jednotce nasát materiál přímo z původní nádoby. Velké pneumatiky umožňují snadnou přepravu jednotek na staveništích. 
Rozprašovací nástavce jsou doplněny  o nástavce trysek nebo InlineRollerem.

LAKY
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Horní nádoby (01)

Ideální pro malé množství a časté změny barev Obj.č.

5 litrová horní nádoba, M36x2 0341 265

5 litrová horní nádoba, s TopClean 0341 268

20 litrová horní nádoba, M36x2 0341 266

Airless pistole

Vysoká kvalita a odolnost pro denní použití Obj.č.

Airless pistole Vector Pro, 1/4 „, vč. držáku trysky  
TradeTip 3 se spínačem na 4 prsty (02) 0538 040

Airless pistole Vector Pro, 1/4 „, vč. držáku trysky  
TradeTip 3 se spouští na 2 prsty 0538 041

Airless pistole Vector Grip, 1/4 „, vč. držáku trysky  
TradeTip 3 se spouští na 2 a 4 prsty (03) 0538 043

Malá rukojeť pro pistoli Vector Grip 0538 228

Středně velká rukojeť pro pistoli Vector Grip 0538 229

Velká rukojeť pro pistoli Vector Grip 0538 230

AG 14, G-závit 1/4 „; vč. držáku trysky TradeTip 3 (04) 0502 119

Airless trysky + držáky trysky

K dispozici v různých rozměrech Obj.č.

2SpeedTip trysky (05) 0271 XXX

TradeTip 3 FineFinish trysky (06)  0554 XXX

TradeTip 3 trysky (07)  0553 XXX

Držák trysek, G-závit 7/8 „pro trysky TradeTip 3 (08) 0289 390

Přehled všech trysek najdete na našich webových stránkách  
www.aplikacebarev.cz nebo v naší brožuře s tryskami.

Airless hadice (09)

Robustní vysokotlaké hadice pro stříkání Airless Obj.č.

Hadice HP DN4, max. 27 MPa, M16x1,5, 7,5 m 9984 510

Hadice HP DN6, max. 27 MPa, M16x1,5, 15 m 9984 507

Filtry pro pistole (10)

Vyhněte se zablokování trysek Obj.č.

Žlutý filtr, sada 10 kusů, 100 MA, 0.14 mm MW, jemný 0097 023

Červený filtr, sada 10 kusů, 180 MA, 0.084 mm MW, extra jemný 0097 022

Bílý filtr, sada 10 kusů, 50 MA, 0.31 mm MW, medium 0097 024

AirCoat pistole (11)

Zajištěn dokonalý výsledek povrchu Obj.č.

AC 4600 Prof., vč. modré vzduch.clony a držáku trysky 0394 150

AC 4600 Prof., vč. červené vzduch.clony a držáku trysky 0394 151

AC 4600 Prof., vč. zelené vzduch.clony a držáku trysky 0394 152

AirCoat hadice (12)

Ohebné hadice pro práci se zařízením AirCoat Obj.č.

Hadice DN3, max. 27 MPa, vzduch DN6, 1/4 „, 7,5 m 9984 595

Hadice DN3, max. 27 MPa, vzduch DN6, 1/4 „, 10 m 9984 596

Hadice DN4, max. 27 MPa, vzduch DN6, 1/4 „, 7,5 m 2302 378

Hadice DN4, max. 27 MPa, vzduch DN6, 1/4 „, 10 m 2302 379

11 12

04 05 060302

Další Obj.č.

SpeedShield 0538 905

Velko-objemová nádoba 100l, pro SF 27/31 2374 309

Váš WAGNER zástupce:

Prodlužte si 3 letou standardní záruku na  5 ti letou profi WAGNER
Jedná se o unikát pro profesionály. Zaregistrujte se na 
emailu info@e-coreco.cz nebo telefonem na  +420 734 792 823

Naše kvalita vás přesvědčí
Ruku na to.

obrázky se mohou lišit

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


