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VIE DES ENTREPRISES

WAGNER Protective Coating 
Truck Tour

WAGNER heeft een uiterst compleet 

programma verfspuitapparatuur voor de 

offshore en de protective coating markt. 

Om dit WAGNER programma te tonen 

heeft WSB in samenwerking met J. WAG-

NER GmbH Duitsland een heuse ‘Protec-

tive Coating Truck Tour’ ontwikkeld. Tijdens 

deze tour wordt de WAGNER apparatuur 

getoond aan de materiaalleveranciers en 

de (potentiële) klanten uit deze markten. 

Reeds in het najaar van 2017 heeft er een 

soortgelijke tour plaatsgevonden. De reac-

ties destijds waren al lovend en mede door 

het succes en nieuwe ontwikkelingen wordt 

deze tour in 2018 herhaald. Algemene reac-

tie van de klant op de tour van 2017: ‘Wij 

wisten niet dat WSB (WAGNER) dit alle-

maal in het programma heeft. Hiermee zien 

wij mogelijkheden tot een hoger technisch 

niveau en synergie om dit samen te doen 

met WSB als partner’.

Een belangrijke protective coating installatie, 

welke getoond gaat worden tijdens de tour 

is de WAGNER TwinControl. Dit is een ui-

terst eenvoudig, pneumatisch aangedreven 

2K-systeem. Tijdens de tour laten we graag 

zien dat het om een zeer economisch, com-

pact en gebruiksvriendelijk model gaat. Voor 

een ruim aantal toepassingen, maar speci-

-

cositeit en hoge opbrengsten. 

Wat zeker ook relevant is voor de pro-

tective coating markt is het Protec GM-1 

pistool. Bij de hoogste werkdruk, toch on-

vermoeid doorwerken. Dit bijv. door de 

lage trekkerweerstand! ‘Het aanbod van de 

WAGNER PROTEC productgroep maakt 

de combinatie van het spuitpistool met 

andere apparatuur en accessoires voor de 

Protective Coating mogelijk’, aldus Johannes 

Bex, Sales Manager Industrie bij WSB Fini-

shing Equipment.   

‘Bij deze zware industriële toepassingen, zo-

als benoemd vooral in de offshore en de 

protective coating markt, worden natuurlijk 

hoge eisen gesteld aan de betrouwbaar-

heid, maar natuurlijk ook de juiste beschik-

baarheid van goede installaties voor het 

verwerken van hoog viskeuze materialen. 

Wij zijn trots op de kennis en het bereik 

van de WAGNER apparatuur en komen 

ook vooral graag bij u langs’, zegt Johannes 

Bex. 

Heeft u ook interesse in een bezoek van 

WSB Finishing Equipment? Neem dan 

vooraf contact op met Johannes Bex. De 

tour is tussen 1 en 12 oktober 2018, maar 

contact opnemen voor een andere datum- 

mogelijkheid kan natuurlijk altijd.
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Afbeelding 1. De WAGNER TwinControl 

Afbeelding 2. De WAGNER Protective Coating Truck Tour. 

Afbeelding 3: De diverse toepassingen voor de Offshore & De PC Markt. 


