
OMÍTKY A TĚŽKÉ MATERIÁLY
Strojová aplikace omítek a jiných těžkých materiálů
• Snadná manipulace s materiálem
• Zahlazení
• Zesílení

• Strukturování
• Nanášení
• Míchání

                              PLASTER & HEAVY MATERIAL
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Zpevnění
Zařízení PlastCoat zaručuje rovnoměrné nanáše-
ní stěrky do zpevňovací tkaniny, kterou lze pak 
rychle a snadno vyhladit.

Materiálové použití se šnekovými čerpadly
Aplikace organických a minerálních materiálů je opravdu těžká práce. Ma-
teriál musí být často veden v kbelících po několika podlažích, zejména ve 
vícepodlažních budovách. Nečistota a nepořádek na staveništi jsou nevy-
hnutelné. S technologií stroje WAGNER je to ovšem mnohem jednodušší. 
Materiál se čerpá ze země až do výšky 30 metrů.
Jednoduše efektivní.

Najdete vše, co potřebujete pro efektivní aplikaci v prostředí Portfolia za-
řízení WAGNER: podavače, mixéry, stříkací pistole a praktické příslušenství. 
Jednotky PlastCoat jsou vhodné pro širokou škálu aplikací, např. Aplikace 
tepelně izolačních kompozitních systémů, strukturovaných omítek, vyhla-
zování a strukturování, konstrukční hydroizolace, opravy betonu a mnoho 
dalšího.

Povrchová úprava s technologií WAGNER
Když je materiál aplikován pomocí jednotek PlastCoat, přivádí se z hadice do 
stříkací trysky pomocí šnekového čerpadla. Při vstřikování stlačeného vzdu-
chu do rozprašovací trubky je těžký materiál atomizován, aby bylo zajiště-
no jednotné použití. Šneková čerpadla používají mechanismy posunutí pro 
dodávání materiálu. Pro tento účel se používají dvě součásti, rotor a stator. 
Rotor se otáčí a jemně přenáší materiál do dutin statoru.

Zařízení WAGNER je výjimečně odolné a má nízkou údržbu. A to se odráží i v 
naší záruce. Všichni zákazníci automaticky obdrží 3-letou záruku od výrobce, 
když si zakoupí jedno z profesionálních zařízení společnosti WAGNER. Nic-
méně pokud se zaregistrujete online, můžete prodloužit záruku o dva roky, 
abyste získali celkem pět let klidu!
www.e-coreco.cz

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.

Aplikace finálních omítek
Podle typu stroje, lze aplikovat finální omítku 
vel.zrna až do 5 mm. V závislosti na materiálu 
můžete pracovat do výšky 30m anebo vzdále-
nosti 50m od stroje.
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Aplikace finálních omítek
Podle typu stroje, lze aplikovat finální omítku 
vel.zrna až do 5 mm. V závislosti na materiálu 
můžete pracovat do výšky 30m anebo vzdále-
nosti 50m od stroje.

Hladké povrchy

Všechna šneková čerpadla lze použít pro 

nanášení stěrek, spárovacích hmot a nivelačních 

materiálů např. na betonové povrchy.

Strukturování
Po vyrovnání povrchů můžete zahájit aplika-
ci textur na zdi a stropy. Zařízení PlastCoat 
nabízí velmi širokou škálu designů: od extrémně 
jemných, přes středně hrubé až po velmi hrubé 
struktury a efekty.
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Obrovská škála materiálů
Jednotky PlastCoat vynikají díky své dokonale harmonizované třídě výkonu a široké škále aplikací. Zde najděte perfektní produkt pro jakoukoliv práci. 
Jednotky PlastCoat jsou ideální nejen pro velká staveniště, ale představují také ekonomické řešení pro projekty o rozloze menší než 200 m2.

Materiál Velikost objektu PC 830 PC 1030 PC 35 PlastMax PC HP 10

Dřevní štěpky, brousitelný štuk /
jádrové omítky, hladké i texturované
tmely, omítkoviny, protipožární materiály

do 200 m²

200 m² - 800 m²

více než 800 m2

Plniva,
Airless stříkací plniva

do 200 m²

200 m² - 800 m²

více než 800 m2

Konstrukční hydroizolace - bitumeny
(asfaltové nátěry,
husté povlakové materiály)

do 200 m²

200 m² - 800 m²

více než 800 m2

Omítka (struktura/
kontaktní betonový primer,
finální nástřik)

do 200 m²

200 m² - 800 m²

více než 800 m2

Stěrkové hmoty,
TICS lepidla / 
směsy,
minerální omítky

do 200 m²

200 m² - 800 m²

více než 800 m2

 = vhodné

Technická data PC 830 PC 1030 PC 35 PlastMax PC HP 10

Výkon motoru 1.8 kW 2.2 kW 3.6 kW 3.0 kW 2.2 kW

Napětí 230 V / 
60 Hz 

230 V /  
50 Hz

400 V /  
50 - 60 Hz

230 V /  
50 Hz

230 V /  
50 Hz

Max. průtok 12 l/min 15/20/25  
l/min2

15/20/25  
l/min2

15 l/min 6 l/min

Max. dosah 30 m 50 m 50 m 30 m 20 m

Max. dosah do výsky 20 m 30 m 30 m 20 m 15 m

Hmotnost 52 kg 58 kg 87 kg 191 kg 90 kg

Max. zrnitost materiálu 3 mm 6 mm 5 mm 5 mm -

Max. tlak při práci 4 MPa 4 MPa 4 MPa 4 MPa 12 MPa

Míchací poměr - - - 15 l/min -
1 v závislosti na čerpadle:: 10 l/min - W10/3; 15 l/min - W15/2; 20 l/min - W20/1,5 

2 v závislosti na čerpadle: 15 l/min - W 10/3; 20 l/min - W 15/2; 25 l/min - W 20/1,5
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POPIS ZAŘÍZENÍ PLASTCOAT 1030

s výškou 62 cm je možné jed-
notku snadno naplnit pomocí 
kyblíků nebo v kombinaci s 
kontinuální míchačkou

Kompaktní rozměry

Velké pneumatiky zajišťují mobilitu na 
všech staveništích

Dokonale vybaven pro
všechny staveniště

Náš bestseller - kompaktní a lehký: hmotnost 58 kg, max. dosah do výšky je 30 m s dosahem do dálky až 50 m. Zvládá aplikovat 
materiál se zrnitosti do 6 mm.

pro snadné čištění s kapacitou až 50 litrů

Plastový zásobník materiálu

Rychlé oddělení čerpadla a 
sacího systému. Vhodné pro 
rychlou montáž a ideální pro 
snadné čištění a dopravu

Automatické
odtlakování statoru

Díky své modulární konstrukci a příslušenství 
(např. Prodloužení lancetu) se může stříkací kopí 
rychle přizpůsobit jakémukoli projektu

Ergonomické stříkací kopí

PC 1030 je připraven k práci včetně mal-
tové hadice (DN 25, 10 m), automatickým 
stříkacím kopím s tryskou a nástroji

Zahrnuto v rozsahu dodávky
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01

01 - PlastCoat 830 Spraypack -  
Vysoce výkonný stříkací systém pro velké 
plochy

02 - PlastCoat 1030 Spraypack -  
Bezproblémově zvládá práci s velkými 
objemy - kompaktní a univerzální

03 - PlastCoat 35 - XL pro XL projekty: 
Vysoce výkonné a oblíbené zařízení 
s osvědčenou technologií šnekových 
čerpadel

Profesionální pokrytí velkých ploch: výkonný 
motor a zabudovaná horní nádoba

Praktický: Automatické odtlakování statoru pro 
snadné čištění

Široká škála příslušenství: trysky, lisy na pytle 
apod.

Snadná přeprava: Jednoduše se demontuje

Kompaktní a lehký: hmotnost 58 kg, max. dosah 
do výšky je 30 m s dosahem do dálky až 50 m. 
Zvládá stříkat materiál se zrnitostí do 6 mm.

Snadné čištění pro použití na staveništích: 
automatické odtlakování statoru 

Pro velké plochy a snadnou přepravu: integrova-
ná plastová nádoba o objemu 50 litrů, čtyři kola 
a celkově nízká výška

Bezúdržbový a robustní: bezkartáčový stej-
nosměrný motor s vysokým točivým momentem

Pro velké plochy: Zabudovaná nádoba z nerezové 
oceli o objemu 60 litrů

Výjimečný výkon: Dosah do výsky je 30 m a 
dosah do dálky činí 50 m

Univerzální: Toto zařízení je schopno zpracovávat 
materiály o zrnitosti až 5 mm

01 - Rozsah dodávky 02 - Rozsah dodávky 03 - Rozsah dodávky

• Zákldaní jednotka, PC 830 E na vozíku

• Maltová hadice DN25, 10 m

• Stříkací kopí, automatické, vč. 6 mm trysky

• Mazivo čerpadla

• Příslušenství k čištění

• Základní jednotka; PC 1030 E na vozíku

• Maltová hadice DN25, 10 m

• Stříkací kopí, automatické, vč. 6 mm tryska

• Mazivo čerpadla

• Příslušenství k čištění

• PC 35 E, 400 V / 50-60 Hz na vozíku

• Tělo čerpadla W10/3, yellow 

• Šnek čerpadla W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm

• Kompletní příslušenství pro PlastCoat

• Žádný spraypack

Obj. číslo Spraypack: 2308 305 Obj. číslo Spraypack: 2361 588 Obj. číslo: 0348 040

03

02

Řada PlastCoat - klasická šneková čerpadla
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01

01 - PlastMax - Míchací čerpadlo pro ekonomické použití minerál-
ních a pastovitých materiálů 

02/03  - Průtoková míchačka PlastMix 15 
 

Kompletní řešení: Míchání, čerpání a stříkání jediným zařízením

Uživatelsky přívětivý a výkonný: přehledný ovládací panel včetně ovladače 
otáček a průtoku materiálu (až 20 l / min, v závislosti na rotor/statoru čerpadla)

Snadná přeprava a rychlé čištění: sklopná směšovací komora a rychlá výměna 
statoru umožňují snadné čištění. Pro přepravu lze jednotku demontovat do čtyř 
modulů

Jednoduchá údržba a trvanlivost: samonasávací vodní čerpadlo s pouzdrem z 
nerezové oceli 

Integrovaný kompresor ( výkon 250 l / min): stlačený vzduch odolný proti 
nečistotám a bez oleje pro nízkou údržbu

Uživatelsky přívětivý provoz: Snadné vyčištění ovládacích prvků. Přístroj je 
demontovatelný pro rychlé čištění a údržbu.

Vysoký výkon: Robustní pohonný motor s přímým převodem. Vysoký točivý 
moment zajišťuje optimální start i při naplněném kontejneru.

Vždy v dokonalé výšce: nastavitelný rám (95 cm, 109,65 cm nebo 116,5 cm)

K dispozici ve čtyřech variantách: S ocelovou (obr. 02) nebo PUR směšovací 
trubicí (ideální pro snadné čištění - obr. 03); K dispozici také s nebo bez 
posilovacího čerpadla

01 - Rozsah dodávky

• Základní jednotka; PlastMax na vozíku

• Maltová hadice DN25, 10 m

• Nástěnné kopí, pneumatické

• Kompletní příslušenství pro PlastMax

• Stator

• Rotor

Obj. číslo Spraypack: 2361 587 Obj. číslo ocelová směšovací trubice : 2348 669

Obj. číslo ocel směšovací trubice + pomocné čerpadlo: 2351 507

Obj. číslo PUR směšovací trubice: 2359 240

Obj. číslo PUR směšovací trubice + pomocné čerpadlo: 2360 039

Míchání materiálů s PlastMax a PlastMix 15

Technická data PlastMix 15

Výkon motoru 1.4 kW

Napětí 230 V / 50 Hz

Min. tlak vody 0,2 MPa

Míra směšování 15 l/min

Max. zrnitost materiálu 5 mm

Obsah horní nádoby 60 l

Hmotnost 78 kg

02 03
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01
01 - PlastCoat HP 10 - Vysokotlaké šnekové čerpadlo pro pastovité 
materiály

Vysoký výkon: Systém 230 V je plně nastavitelný a zapůsobí vysokým výkonem 
a rychlostí zpracování materiálu max. 6 l / min (v závislosti na konzistenci 
zpracovávaných materiálů)

Kompaktní a robustní: Kruhová nerezová horní nádoba o objemu 40 litrů a 
pneumatiky vhodné pro použití na staveništi činí stroj ideálním partnerem pro 
každodenní použití

Není požadován žádný další kompresor: provozní tlak do 120 barů

Inovativní funkce produktu: Pomalé opotřebení, snadné čištění, tichý provoz a 
mnoho dalšího.

01 - Rozsah dodávky

• Základní jednotka; PlastCoat HP10 na vozíku

• Maltová hadice (DN19; 10m)

• Mobilní hadice (DN 13, 2,5 m)

• Stříkací kopí

• TradeTip 3 držák trysky vč. TradeTip 3 trysky 643

Obj. číslo: 2367 228

Vysokotlaké šnekové čerpadlo PlastCoat HP 10

Technická data PC HP 10

Výstup motoru 2.2 kW

Napětí 230 V /  
50 Hz

Max. průtok 6 l/min

Max. dosah 20 m

Max. dosah do výšky 15 m

Hmotnost 90 kg

Max. zrnitost materiálu -

Max. tlak při práci 12 MPa

Míra směšování (vodítko) -
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Kompresory a další
Kompresory jsou nezbytné pro atomizaci vzduchu a zaručují dokonalou atomizační sílu. PlastMix průtoková míchačka je malá a kompaktní a 
díky našemu inovativnímu stříkacímu kopí neexistuje žádný problém, který by bránil v dokončení jakéhokoliv projektu.

0201 03

Technická data C 330/03 VKM 592

Výstup motoru 2.2 kW 3.0 kW

Napětí 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 

Max. tlak při práci 1 MPa 1 MPa

Kapacita sání 330 l/min 590 l/Min

Nádrž stlačeného vzduchu 3 l 20 l

Rychlost motoru 1400 min-1 1420 min-1

Hmotnost 32 kg 78 kg

Technická data Stříkací 
kopí

Max. tlak materiálu 4 MPa

Max. tlak vzduchu 1 MPa

Velikost v mm (délka x šířka 
x výška)

320 x 330 x 
1700 mm

Hmotnost 2.1 kg

01 - Kompresor C330/03 02 - Kompresor VKM 592 03  - Standardní stříkací kopí na omítky

Vysoký výkon: stejně výkonný jako mnohem 
větší zařízení i přes kompaktní rozměry.

Ekonomický: Čerpadla bez oleje v plochém moto-
ru šetří drahé změny oleje a minimalizují tak 
náklady na údržbu

Praktické pro použití na staveništi: Díky velkým 
pneumatikám, schody a obtížný terén nepřed-
stavují žádný problém

Výkonný a spolehlivý: Tento kompresor je ideální 
pro práci s nástřikem omítky.

Praktický pro použití na staveništi: robustní 
pneumatiky

Tichý a šetrný k životnímu prostředí: díky auto-
matickému vypnutí funguje kompresor pouze 
tehdy, když ho skutečně potřebujete

Ergonomické: Rozdílná pozice rukojeti umožňuje 
velmi pohodlné držení

Modulární: díky prodloužení a příslušenství 
může být stříkací kopí rychle přizpůsobeno nový 
podmínkám a projektům

Úspora času: odolný válec s prodlouženou život-
ností otevírá a uzavírá vzduch a materiál jedním 
pohybem najednou.

Obj. číslo: 2337 718 Obj. číslo: 2311 921 Obj. číslo: 2334 115 

Automatické stříkací kopí vč. 6 mm trysky 

Technická data PC HP 10

Výstup motoru 2.2 kW

Napětí 230 V /  
50 Hz

Max. průtok 6 l/min

Max. dosah 20 m

Max. dosah do výšky 15 m

Hmotnost 90 kg

Max. zrnitost materiálu -

Max. tlak při práci 12 MPa

Míra směšování (vodítko) -
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Další příslušenství
Maltová hadice (vč. vzduchové hadice a ovládacího kabelu)

Robustní materiál pro vysokou ochranu práce Obj.č.

DN19; V27; 2 m  vč. otočného kloubu 2334 131

DN19; V27; 10 m 2325 193

DN25; V27; 10 m 2325 197

DN35; V35; 13,3 m 2325 199

Nástěnné kopí

Ideální pro všechny malířské práce Obj.č.

Nástěnné kopí, automatické  (01) 2334 121

Nástěnné kopí, pneumatické 2334122

Rotor čerpadla (12) Obj.č.

Rotor čerpadla W10/2.5, Ø = 40 mm, L = 317 mm, černý 0348 312

Rotor čerpadla W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, žlutý 0348 316

Rotor čerpadla W15/2, Ø = 40 mm, L = 320 mm, hnědý 0348 926

Rotor čerpadla W20/1.5, Ø = 40 mm, L = 320 mm, zelený 0348 928

Rotor čerpadla PC 830 2304 986

Rotor čerpadla PC 430 2316 375

Texturové trysky  (06)

Materiál a tryska jsou si perfektně přizpůsobeny Obj.č.

Texturová tryska, ušlechtilá ocel, 4 mm 0268 779

Texturová tryska, ušlechtilá ocel, 5 mm 0348 915

Texturová tryska, ušlechtilá ocel, 6 mm 0268 780

Texturová tryska, ušlechtilá ocel, 7 mm 0348 916

Texturová tryska, ušlechtilá ocel, 8 mm 0268 781

Texturová tryska, ušlechtilá ocel, 9 mm 0348 917

Texturová tryska, ušlechtilá ocel, 10 mm 0268 782

Texturová tryska, ušlechtilá ocel, 12 mm 0342 327

Texturová tryska, ušlechtilá ocel, 15 mm 0342 328

Texturová tryska, ušlechtilá ocel, 4/6/8/10 mm 0250 243

Stříkací kopí, příslušenství Obj.č.

Stříkací kopí prodloužení 80 cm (02) 2334 123

Stříkací kopí prodloužení 150 cm 2339 400

Stříkací kopí prodloužení 200 cm 2334 124

Nástavec na lepidla (03) 2335 394

Plnící a dávkovací nástavce (04) 2335 388

Úhlová hlava 70° (05) 2337 672

Nástěnné trysky (07) Obj.č.

Nástěnná tryska; 10 mm 2362 235

Nástěnná tryska; 12 mm 2362 236

Nástěnná tryska, 14 mm 0268 746

Nástěnná tryska, 16 mm 0268 747

Nástěnná tryska, 18 mm 0268 748

Maltová hadice (vč. vzduchové hadice) (08)

Perfektní pro těžké materiály Obj.č.

DN19; V27; 2 m vč. otočného kloubu 2324 927

DN19; V27; 10 m 2325 194

DN25; V27; 10 m 2325 182

DN35; V35; 13,3 m 2363 405

Stator Obj.č.

Stator W15/2, 270x89, hnědý (11) 0348 925

Stator W20/1.5, 270x89, zelený 0348 927

Stator W10/2.5, 270x89, černý 0348 311

Stator W10/3, 270x89, žlutý 0348 315

Stator PC 430/ PC 830 2304 954

Příslušenství pro maltovou hadici Obj.č.

Konektor pro připojení adaptéru V35/M25 (09) 0342 321

Adaptér V25/M35 pro připojení hadice 0348 920

Vzduchová hadice DN9, 10.5 m 2311 644

Držák hadice (10) 0342 215

07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06
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Další příslušenství

0907 08 10 11 12

01 02 04 05 06

Příslušenství pro flow mixer PlastMix 15 Obj.č.

Průtokoměr 2349 234

Solenoidový ventil 2349 458

Míchací hřídel pro lepidlo 2349 451

Míchací hřídel 2349 436

PUR směšovací trubice 2359 241

Napájecí kabel, 6 m 2349 166

Pohonná hřídel, pro lepidla 2349 450

Pohonná hřídel 2349 434

Hadice 2349 514

Příslušenství pro PlastCoat HP 10 Obj.č.

Pracovní nástavec (bez držáku a trysky) 2368 604

TradeTip 3 tryska 639 0553 639

TradeTip 3 tryska 643 0553 643

Držák trysky, G-závit 7/8“, pro TradeTip 3 trysky 0289 390

Maltová hadice (DN19; 10m) 2368 630

Mobilní hadice (DN 13, 2,5 m) 2368 631

Prodlužovací hadice (DN 19, 10 m) 2368 627

Prodlužovací hadice (DN 19, 20 m) 2368 628

Prodlužovací hadice (DN 19, 30 m) 2368 629

Prodloužení 2368 460

Prodlužovací kabel ovládání (více než 5 do 40 m) 23685XX

Rotor / Stator komplet PC HP 10 2367 496

PlastCoat HP10 stůl pro vytlačení pytle (01) 2367 229

Čistící nástavec (DN 20 mm) 2368 524

Čistič / konzervant (1 L) 2368 525

Stolní podpory vč. válečkového lisu Obj.č.

Podpůrný stůl cpl. Pro PC 830 (02) 2318 389

Posuvný uzávěr, pro podpůrný stůl pro PC 25/35 0348 962

Podpůrný stůl cpl. Pro PC 25 / PC 35 (03) 0348 963

Čištění a skladování Obj.č.

Kartáč s rukojetí a uzávěrem (04) 9100 095

Lahvový kartáč pro čištění vnitřku výstupu jednotky a stříka-
cího kopí (05) 0342 329

Čištící adaptér M27GK 0342 241

Čištící adaptér M35GK (06) 0348 948

Čištící kartáč, 280 až 420 mm dlouhý 0348 959

Čistící kulička DN19, 25 mm (07) 0342 330

Čistící kulička DN27, 30 mm 0342 331

Čistící kulička DN35, 40 mm 0342 332

Čisticí jehla pro maltové trysky 0342 916

Krabice na nástroje, bez obsahu (08) 0348 450

Další Obj.č.

Konektor adaptéru Harting (09) 2337 504

Těsnění, upevňovací spojka M27 (10) 0342 314

Těsnění, upevňovací spojka M35 9971 531

Mazivo pro čerpadlo 500 ml 9992 824

Ovládací kabel pro automatické kopí, 14 m (11) 2311 692

Box na nářadí pro PlastCoat (12) 0348 958
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Technologie čerpadel podrobně

Technologie Šneková čerpadla
Popis Šneková čerpadla používají mechanismy posunutí pro dodávání materiálu. Pro tento účel se používají dvě součásti, rotor a stator. 

Rotor se otáčí a jemně dopravuje materiál do dutin statoru. Tato technologie může být použita k přepravě extrémně těžkých 
materiálů, například pro strojní aplikaci omítky, kde je materiál transportován podél hadice k rozprašovací trubce pomocí 
šnekového čerpadla. Přidáním stlačeného vzduchu na konci rozprašovací trysky se materiál atomizuje.

Výhody a
využití

• Je možné pracovat s vysoce plnými materiály
• Pokrytí široké škály materiálů s jediným zařízením
• Nekomplikovaná technologie umožňuje uživatelům pracovat nepřetržitě se sníženou namáhou a bez nutnosti tréninku
• Optimalizace logistiky staveniště: Dlouhé délky hadic umožňují automatickou přepravu materiálů za 30 m
• Ovládání průběžně variabilní dodávky materiálu
• Materiál se hladce dávkuje dovnitř čerpadla

Váš dodavatel produktů WAGNER:Garantie-Offensive!
Prodlužte svou 3letou standardní záruku na 5 profesionálních let.
Toto je jedinečná šance. Zaregistrujte se online na adrese
www.e-coreco.cz
Nebo naskenujte QR kód pomocí smartphonu!

Naše profesionální záruka přesvědčí.
A za tím si stojíme

Obrázky se mohou lišit.

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

3263.indd   12 08.09.17   15:28


