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Naše kvalita Vás přesvědčí. 

Každý, kdo si koupí stříkací jednotku WAGNER, automaticky 
obdrží záruku výrobce na 3 roky. Ale můžeme udělat víc: Pokud 
se zaregistrujete online, můžete tuto záruku prodloužit o další 
dva roky zdarma!

www.wagner-group.com/professional-guarantee

Membrána vyrobená
z ředidlům odolného 
polyamidu 

Ventil vyrobený
z odolného  
karbidového tvrdokovu

Obr .: Tato geometrie umožňuje plynule pohybovat membránou a zajišťuje
spolehlivost a odolnost

Pokud jde o manipulaci s nejrůznějšími materiály s jedinou jednotkou,  
nejlepším řešením jsou membránová čerpadla. Díky kvalitní technologii 
LongStroke technologie WAGNER (technologie QLS) jsou airless membránová 
čerpadla výkonná a víceúčelová. Optimalizovaná hydraulika a speciální tech-
nologie ventilů poskytují lepší výkon a optimální kvalitu povrchu.

Dlouhá zdvih membrány umožňuje zpracovávat velmi širokou škálu materiá-
lů, od ředidel až po vysoce viskózní materiály. Díku snížené frekvenci pohybu 
jsou součástky ve stroji mnohem méně namáhány. To výrazně prodlužuje 
životnost a snižuje náklady na údržbu.

VÝKONNÁ, ROBUSTNÍ  
QLS TECHNOLOGIE

go.wagner-group.com/sf33
E-CORECO s.r.o., Na Roudné 102, 301 00 Plzeň, email: info@e-coreco.cz 
Tel: +420 731 634 058 | E-mail: info@e-coreco.cz | www.e-coreco.cz

ZLOMÍ
VAŠE HRANICE.
SuperFinish 33 –  
čerpadlo pro každý projekt



ŘADA SUPERFINISH 33 -  
VÝKONNÁ A VŠESTRANNÁ

SF 33 Pro SF 33 Plus

Výkon motoru 2.2 kW 2.2 kW

Napětí 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Max. tlak 25 MPa (250 bar) 25 MPa (250 bar)

Max. průtok  4.3 l/min 4.3 l/min

Průtok při stříkacím tlaku 12 MPa  3.8 l/min  3.8 l/min

Max. tryska 0.033" 0.033"

Hmotnost 43 kg 50 kg

Sací systém flexibilní pevné

Dvě pozice vozíku – 

Multifunkční přepínač – 

Zabudovaná zásuvka – 

TECHNICKÁ DATA

1. Univerzálnost z hlediska aplikací a materiálů: díky technologii 
WAGNER QLS s dlouhým membránovým zdvihem a sníženou vibrací, lze 
zpracovat velkou škálu materiálů v širokém spektru aplikačních oblastí a 
velikostí projektů. Malé množství lze zpracovat s nízkou ztrátou díky snad-
no čistitelnému hornímu kontejneru.

2. Efektivita a produktivita: s průtokem 4,3 l / min, je SuperFinish 33 
nejsilnější membránové zařízení WAGNER v profesionálním segmentu. 
Poskytuje v průměru o 20% zvýšení výkonu proti předchozímu modelu 
SuperFinish 31. Tím je zajištěno, že zakázky mohou být dokončeny rychle, 
profesionálně a ekonomicky.

3. Menší přestřik: zejména pro malířské práce, nízký stříkací tlak nabízí 
lepší stříkaný proud, menší přestřik a řízenější nanášení barvy. Membránová 
čerpadla umožňují variabilní regulaci tlaku od 0 do 250 barů. To znamená, že 
optimální rozprašování je možné i při nižším nastavení tlaku (30-40 barů). 
Revoluční nízkotlaká tryska Airless WAGNER HEA ProTip vám umožní pracovat 
s až o 55% méně přestřikem

4. Dlouhá životnost, snadná údržba a nízké opotřebení: díky techno-
logii QLS je zapotřebí méně náhradních dílů, což má pozitivní vliv na život-
nost a nakonec také na provozní náklady. Ve srovnání se svým předchůdcem 
se model SuperFinish 33 může také pochlubit trojnásobným zvýšením život-
nosti vstupních ventilů. Výměna opotřebovaných částí - například vstupních 
a výstupních ventilů je snadná a může se tedy provádět přímo na staveništi.  

6. Snadné ovládání: extrémně snadné používání systému znamená, že 
ho velmi rychle zvládne kdokoliv - dokonce i zaměstnanci bez rozsáhlých 
technických znalostí. Dalším bonusem obou verzí je zabudovaná schránka 
na nářadí a příslušenství. Tím si zajistíte, že trysky, filtry a nástroje budete 
mít vždy po ruce. 
   

7. Používání více pistolí: potřebujete ještě větší sílu?Žádný problém! Pro 
paralelní použití je jako příslušenství k dispozici samostatný adaptér pro  
připojení až tří pistolí (položka č. 2304 430).

8. Zvláštnosti použití zařízení SuperFinish 33 Plus: jedním pohybem 
rukou může být poloha čerpadla přepnuta z práce s horním kontejnerem 
do sacího systému. Verze Plus nabízí ještě jednodušší manipulaci s jedním  
multifunkčním přepínačem. Kromě toho má čerpadlo integrovanou zásuvku 
pro stříkání s ohřevem materiálu.



víceúrovňový přepínač: zapnuto /  
vypnuto, cirkulace a stříkání . To  
zabraňuje náhodnému zapnutí nebo 
vypnutí když je systém stále ještě  
pod tlakem. 

Podsvícený multifunkční  
přepínač pro extra bezpečnost

umožňují snadnou přepravu i  
v těch nejnáročnějších terénech.

Robustní pneumatiky  
šetrné ke stavbě

SF 33 PLUS V DETAILECH
pro připojení dalších zařízení jako např. TempSpray.

Má praktickou 230 V zásuvku 

Ergonomická práce
díky vysoce kvalitní Vector Grip airless pistoli. 
Je lehká, robustní a velmi ergonomická.

přímo z kontejneru, bez práce - díky  
speciálnímu filtru s ultrajemným filtrem.

Přímé sání

je zajištěna tlačítkem na vstupním  
ventilu. Jen stisknete palcem a  
ventil je uvolněn.

Vynikající spolehlivost

včetně užitečných přihrádek  
pro správné místo na nářadí  
a příslušenství.

Zajištěné místo pro  
nástroje

Vypnuto StříkáníNasávání /  
oběh

vozík s možností nastavení dvou pozic pro použití  
s horní nádržkou nebo pevným sacím systémem.

Modulární varianty



Materiál do 
200 m2

200 m2  

– 800 m2

více než 
800 m2

Oleje a rozpouštědla
Doporučená velikost trysky:  
FineFinish 0.008" - 0.014"

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

Emulzní a latexové barvy
Doporučená vel. trysky: 0.017" – 0.027"

Antikorozní a protipožární barvy, 
průmyslová lepidla
Doporučená vel. trysky: 0.019" – 0.031"

OPTIMÁLNĚ VYBAVENO PRO 
RŮZNÉ APLIKACE

3 DŮVODY PROČ SI VYBRAT 
MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO
1. Až o 58% méně materiálu v systému: materiál prochází pouze  
velmi malými součástmi uvnitř membránového čerpadla a díky tomu  
zařízení pracuje s malým množstvím barvy. To samozřejmě šetří materiál jak 
při jeho výměně za jiný, tak při čištění. Jasná výhoda proti pístovým strojům.

2. Nízká údržba: membránová čerpadla jsou prakticky bezúdržbová. 
Membrána pracuje spolehlivě a trvale. Ve srovnání s pístovým čerpa-
dlem dochází k nižším nákladům na údržbu až o 50%. Je-li nutná opra-
va, lze příslušné komponenty snadno vyměnit přímo na staveništi. 
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3. Nízké pulzování: díky membránové technologii lze dosáhnout ex-
trémně jemného a rovnoměrného postřiku. Kratší zdvih membrány snižuje 
pulzace, čímž se zabraňuje pulzování proudu barvy. Membránové zařízení 
nemá bod, ve kterém u pístu dochází ke změně pohybu.

Obr .: Při nízkém tlaku: rovnoměrný proud barvy u membránového čerpa-
dla (žlutě) a nepravidelný proud u pístového čerpadla (modře).



Rozsah dodávky  

SuperFinish 33 Plus Spraypack 2388 259

SuperFinish 33 Plus základní jednotka 2374 594

Pevné sání, D38 2370 310

Hadice DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m 9984 574

Vector Grip Airless gun; 1/4"; pistole; 1/4“;  
vč. TradeTip 3 držáku trysky; s 2 a 4 prstou spouští

 0538 043 

2 SpeedTip tryska D20 115/421 0271 046

SUPERFINISH 33 PLUSSUPERFINISH 33 PRO

Rozsah dodávky  

SuperFinish 33 Pro Spraypack 2388 260

SuperFinish 33 Pro základní jednotka 2374 595

Ohebný sací systém 34 630

Hadice DN6 PN270 1/4" NPSM 15m 9984 574

Vector Pro Airless pistole; 1/4";  
vč. TradeTip 3 držáku trysky; s 4 prstou spouští

 0538 040 

TradeTip 3 tryska 523 vč. bílého filtru 553 523



PRAKTICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Airless pistole Obj. č.

Vector Pro; 1/4"; vč. TradeTip 3 držáku trysky;  
s 4-prstou spouští

0538 040 

Vector Pro; 1/4"; vč. TradeTip 3 držáku trysky; s 2-prstou spouští 0538 041

Vector Grip; 1/4"; vč. TradeTip držáku trysky; s 2 a 4-prstou 
spouští (03)

0538 043 

Vector Infinity; G thread 1/4"; vč. TradeTip 3 držáku trysky; s 
2-prstou spouští (04)

0538 085 

AG 14; F závit 1/4"; včetně TradeTip 3 držáku trysky 0502 166

Airless trysky Obj. č.

2SpeedTip trysky (06) 0271 XXX

TradeTip 3 trysky (07) 0553 XXX

HEA ProTip trysky (08) 0554 XXX 

Pistolový filtr (09) Obj. č.

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

Červený pistolový filtr, sada 10 ks, 180 MA, 0.084 mm MW,  
extra jemný

0097 022 

Bílý pistolový filtr, sada 10 ks, 50 MA, 0.31 mm MW, médium 0097 024

Airless hadice (05) Obj. č.

Vysokotlaká hadice DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7.5 m 9984 583

Vysokotlaká hadice DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m 9984 574

Vysokotlaká hadice DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 30 m 9984 575

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

AirCoat příslušenství Obj. č.

AirCoat pistole AC 4500, modrá clona a držák 10) 2368 269

Zdvojená hadice, materiálová DN3, max. 27 MPa, vzduchová 
DN6, 1/4“, 7.5 m

9984 595 

Regulátor AirCoat, montážní sada 0340 250

AirCoat trysky ACF3000 (11) 0379 XXX

Doporučené příslušenství pro řadu SuperFinish 33 Obj. č.

Horní nádržka, 5 litrů; M36x2 (01) 0341 265

Horní nádržka, 20 litrů; M36x2 0341 266

PumpRunner (02) * 2306 987

Prodloužení trysky, 15 cm, G-thread, s držákem , bez trysky 0556 074

Hadicový buben HR30; M16x1.5 2392 523

03 07 08

06

09

04 05 12

01 02

1110

Další Obj. č.

InlineRoller váleček v plast.obalu, vč. vysokotl.hadice DN4, 
27 MPa, 7.5 m, komplet prodloužení 0.5 m, barvící váleček s 
krátkým vlasem 13 mm, a další (12)

0345 010 
 

Adaptér pro připojení více pistolí (až na 3 pistole) 2304 430

Zdvojený konektor A = 1/4” x 1/4” 34 038

Spojovací objímka I = 1/4“NPSM x A = 3/8“NPSM; 27 MPa 179 732

* kompatibilní se SuperFinish 33 Plus


