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E-CORECO s.r.o., Na Roudné 102, 301 00 Plzeň, email: info@e-coreco.cz 
Telefon: +420 734 792 823 | E-mail: profi@e-coreco.cz | www.e-coreco.cz

PRAKTICKÉ PŘÍSLIUŠENSTVÍOBSAH DODÁVKY

 Obj. číslo

Dodáváno ve Spraypacku:  

Základní jednotka; PC HP 30 2383 783

Vysokotlaká hadice Ø19, 10m 2390 763

Vysokotlaký hadicový bič, DN10, 2.5 m 2390 762

Airless pistole AG 19; 25 MPa; G-závit 3/8"; 
včetně TradeTip 3 držáku trysky

 
2341 127

TradeTip 3 tryska 443 553 443

PlastGuard odolný chránič čerpadla 2399 960 

Obj.číslo 2388 301

KOMBINACE OBOU NEJLEPŠÍCH 
TECHNOLOGIÍ
Založeno na destítkách let zkušeností s airless a šnekovou technologií. WAGNER 
nyní dává dohromady výhody každé z nich v pokročilém, vysokotlakém šnekovém 
čerpadle, které je ideálním zařízením pro velmi husté materiály.

Naše kvalita Vás přesvědčí. 

Každý, kdo si koupí stříkací jednotku WAGNER, automaticky obdrží 
tříletou záruku výrobce. Ale můžeme udělat víc: Pokud se zaregistrujete 
online, můžete tuto záruku prodloužit o další dva roky zdarma!

www.wagner-group.com/professional-guarantee

Další Obj. číslo

Prodloužení trysky, 30 cm, G-závit, s držákem bez trysky 556 075

Prodloužení trysky, 60 cm, G-závit, s držákem bez trysky 556 077

Čistící kulička DN12 2402 355

Čistící kulička DN19 342 330

Rotor a stator; komplet; pro PlastCoat HP 30 2395 996

Kryt materiálové nádrže 2400 030

Vytlačovací stůl 2389 048

PlastGuard chránič čerpadla 2399 959

PlastGuard odolný chránič čerpadla 2399 960

Hadice Obj. číslo

Vysokotlaká hadice Ø19, 10m 2390 763

Vysokotlaký hadicový bič, DN10, 2.5m 2390 762

Vysokotlaká hadice DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8”; 15 m 2336 583

Stříkací pistole a trysky Obj. číslo

Airless pistole AG 19; 25 MPa; G-závit 3/8"; 
včetně TradeTip 3 držáku trysky

 
2341 127

Airless pistole Vector Pro; 1/4“; včetně TradeTip 3 držáku trysky;   
s 4-prstou spouští

538 040 

TradeTip 3 trysky 0553 XXX

HEA ProTip trysky 0554 XXX

Držák trysky; G-závit 7/8"; pro TradeTip 3 trysky 0289 390

Výhody airless  
technologie

Výhody šnekového  
čerpadla

• Perfektní kontrola stříkaného 
proudu

• Vysoká pracovní rychlost

• Skvělá kvalita nástřiku

• Ergonimická stříkací pistole, 
komfortní při práci

• Bez potřeby kompresoru

• Umožňuje zpracování hustých 
plničů

• Jednoduchá a robustní  
technologie

• Citlivý posun materiálu

• Průběžně měnitelné nastavení 
tlaku

• Velká životnost a minimální 
údržba

PLASTCOAT HP 30 
DISPERZNÍ SET
PlastCoat HP 30 přesvědčí svým robustním, spolehlivým čerpadlem, komfortem 
a ovládáním airless technologie. Díky jednoduchému přepnutí na disperzní set 
HEA technologie, lze aplikovat jak materiály s vysokou viskozitou, tak disperzní 
barvy s vynikající kvalitou povrchu.

MISE:  
NÁSTŘIK- 
OMÍTKOVIN.
PlastCoat HP 30 –  
sjednocuje nejlepší. 

Také pro 
malířské aplikace díky

 Obj. číslo

Součást dodávky PlastCoat HP 30 disperzního setu: 2400  684 

Airless pistole  Vector Pro; 1/4“; včetně TradeTip 3 držáku trysky;   
s 4-prstou spouští

538 040

Vysokotlaká hadice DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m 2336 583

HEA ProTip tryska 517 554 517

Adaptér FM 1/2BSPP-3/8NPSM 2332 623

Adaptér FM 1/4 NPSM-3/8NPSM 179 732

go.wagner-group.com/pchp30



S technologií PlastCoat HP 30 můžete zpracovávat materiály o prakticky jaké-
koli viskozitě a v jakékoli kvalitě s nízkým opotřebením, prostojem a náklady na 
opravy, od nanášení laku až po plniče s vysokou viskozitou, a vždy s vynikajícím 
výkonem.

RŮZNORODÉ APLIKACEPERFEKTNÍ ZAŘÍZENÍ - 
VÝHODY NA PRVNÍ POHLED

Snadné ovládání:  uživatelsky přívětivá koncepce ovládání rotoru a statoru 
umožňuje bezproblémové ovládání - i pro začátečníky.

Vysoký provozní komfort: Konvenční stříkací trysky a maltové hadice jsou 
těžké a těžkopádné. Ergonomická airless pistole AG 19, vysokotlaká hadice 
včetně hadicového biče jsou perfektně navrženy pro práci s vysoce viskózními 
materiály a zaručují snadnou manipulaci, stejně jako vynikající pohodlí během 
používání.

Odolná a vyzkoušená technologie: Šneková čerpadla jsou robustní a snadno 
se používají. Technologie airless stříkání také znamená, že lze dosáhnout vysoce 
kvalitních povrchů a vysokých pracovních rychlostí. 

Rychlé čistění: Jednoduchá sestava statoru umožňuje rychlou demontáž 
a opětovné sestavení čerpadla pro snadné čištění a údržbu přímo na místě.  
Povrchy, které jsou ve styku s materiálem jsou také vyrobeny z obzvláště snadno 
čistitelných materiálů.

Velká životnost: Šnekové čerpadlo bez ventilů ohromí svým malým opotřebo-
váváním a snadnou údržbou.

Snadný přesun: Kompaktní rozměry a velké pneumatiky - PlastCoat HP 30 se 
může snadno pohybovat kolem místa a rychle poskládat do vozidla. 

Mnohostranné využití: Šnekové čerpadlo lze rychle přepnout na stříkání 
disperzí díky HEA technologii

Hmotnost 72 kg

Výkon motoru 2.3 kW

Napětí 230 V/50 Hz

Max. tlak 120 bar, 12 MPa

Max. průtok 
(airless disperzní stříkatelný plnič)

> 10 kg / min

Max. výška 20 m

Max. dosah 22.5 m

Max. velikost zrna* 0.3 mm

* Airless plniče, disperzní plniče

TECHNICKÁ DATA

Do 200 m² 200 m²-800 m² Nad 800 m²

Primery na bázi vody ✓ ✓ ✓

Vnější a vnitřní disperzní  
barvy vodou ředitelné ✓ ✓ ✓

Lepidla na tkaniny a 
disperzní barvy ✓ ✓ ✓

Disperzní plniče ✓ ✓ ✓

Airless plniče ✓ ✓ ✓

Minerální plniče ✓ ✓ ✓

MATERIÁLY VHODNÉ KE ZPRACOVÁNÍ

Velké pneumatiky zajišťují pohyblivost 
na každém staveništi.

DETAIL ČERPADLA

Perfektní pro každé staveniště

Plastová nádrž na materiál

Nádrž o objemu 50 litrů se snadno čistí. 
Kryt nádrže lze objednat zvlášť jako  
příslušenství (Obj. č. 2400 030).

Kompaktní rozměry

Při výšce 62 cm lze zařízení snadno naplnit  
materiálem.

S airless pistolí AG 19 se snadno aplikují i 
velmi viskózní materiály bez jakýchkoliv 
problémů.

Výkonné pistole

Disperzní sada obsahuje 15 m hadici (DN 10) 
a Vector Pro pistoli s HEA tryskou 517.

Snadno se nastaví pro  
stříkání disperzí.

Umožňuje dokonalé  
nastavení tlaku podle  
typu aplikovaného  
materiálu.

Barevně označený  
tlakoměr

bez přídavného kompresoru s 
provozním tlakem až 120 barů.

Tiché a pohodlné stříkání

Díky jednoduchému ovládacímu 
panelu 

Snadné ovládání

Vytlačovací stůl
Náš praktický pomocník pro 
rychlé zpracování pytlovaných 
materiálů. Lze jej dokoupit 
navíc jako příslušenství 
(Obj. č. 2389 048).


