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WSB Innovaties 

Op de beurs kunt u terecht voor vra-

gen met betrekking tot de nieuwe 

WAGNER FlexControl Comfort. Dit 

is de nieuwste elektronisch gestuur-

de meng- en doseerinstallatie voor 

spuitapplicaties waarbij meerdere 

componenten -  tot zelfs 4K - kunnen 

worden gedoseerd. Er kunnen bijvoor-

beeld tot 25 A componenten worden 

aangestuurd, 10 B componenten, 10 C 

componenten en 10 D componenten. 

Automatisering van centrale functies 

en digitale procesbewaking is allemaal 

geen probleem voor de WAGNER 2K 

Comfort. 

Eerder is het WAGNER PROTEC GM 

1 pistool al geïntroduceerd. Het is 

een Airless spuitpistool voor optimale 

resultaten in de Protective Coating 

Industrie. Met de PROTEC product-

groep biedt WAGNER oplossingen op 

maat die speciaal afgestemd zijn op 

de vereisten van beschermende coa-

tingapplicaties. Vooral de applicatie 

van materialen met een hoog vaste stof 

gehalte en hoge viscositeit stelt grote 

eisen aan de applicatietechnologie.

Dit nieuwe pistool heeft zichzelf bewe-

zen met technische en ergonomische 

voordelen. Door zijn gebruiksge-

mak, compact ontwerp en lage trek-

ker weerstand is onvermoeid werken 

mogelijk, ook bij de hoogste werkdruk. 

De snelle en eenvoudige wisseling van 

de spuittips en de WAGNER kooifilter 

garandeert hoge beschikbaarheid zon-

der onderbrekingen. De Wagner Profi-

Tip spuittip biedt een eenvoudig instel-

bare spuittiphouder en de mogelijkheid 

om verstoppingen snel op te heffen 

door de spuit tip 180° te draaien. Dit 

zorgt voor uitstekende verstuivings-

eigenschappen. Zo zorgt de PROTEC 

GM 1 voor optimale coatingresultaten, 

zelfs onder de moeilijkste omstandig-

heden.

Passend binnen het thema optima-

lisering en kostprijsverlaging is de 

WAGNER Cobra 40-25. Een zeer hoge 

betrouwbaarheid met geringe onder-

houdskosten en uitstekende pres-

taties. Deze uitvoering is ideaal voor 

omgevingen waar grote hoeveelheden 

materiaal, abrassieve producten of 

snelle kleurwissels van toepassing zijn. 

In het oog springend is de minimale 

hoeveelheid spoelmiddel die nodig is 

om de Cobra 40-25 te reinigen. Het 

gehele ontwerp van de pomp is inge-

richt op een drastische afvalreductie 

en besparing van noodzakelijke spoel-

middelen en draagt daarmee bij aan 

lagere milieubelasting. In de toepas-

singsmogelijkheden is de Cobra 40-25 

even veelzijdig als veelomvattend. 

De pomp kan zowel in horizontale als 

verticale positie worden ingezet en is 

volledig afgedicht waardoor er geen 

contact is tussen het materiaal en de 

buitenlucht. 
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