
vom info 06/16 38

nieuwigheden - nouveautés

WSB breidt uit met eigen hogedrukslangen 
programma
Alle spuitinstallaties voor zowel de 

bouw als industrie worden uitgevoerd 

met hogedrukslangen. Door de vele 

toepassingen en veranderingen van 

de verfsoorten is gebleken dat het 

beschikbare programma aan slan-

gen niet meer voldeed aan de huidige 

trends. 

WSB heeft, na uitvoerige marktstudie, 

in de afgelopen 2 jaar hard gewerkt aan 

de ontwikkeling van een volledig nieuw 

slangenprogramma dat nu beschik-

baar is uit eigen voorraad productie. 

De nieuwe hogedrukslangen voor 

Airless en AirCoat (Airmix) zijn bere-

kend op werkdrukken van 230 tot 530 

Bar. Daarnaast zijn alle typen slan-

gen beschikbaar voor zowel laag- als 

hoog-viskeuze coatings en worden op 

klantverzoek de interne diameters van 

de slangen aangepast om zodoende 

naar een meer duurzame applicatie te 

komen waarbij zowel verf- als spoel-

middelen worden gespaard. 

Deze duurzame toepassing is geheel 

nieuw en zal bij de gebruikers bijzonder 

goed aanslaan omdat de besparingen 

niet alleen de verf en de oplosmiddelen 

betreffen, maar ook het economisch 

gebruik. 

Ook nieuw zijn de mogelijkheden om 

alle slangen op maat te leveren. Deze 

kunnen variëren van 7,5 m. tot 100 

m. slanglengte en de lengte wordt op 

ergonomische basis per werk beoor-

deeld. Het nieuwe slangen programma 

van WSB is zowel voor Airless als Air-

Coat applicaties bestemd.

Volledig nieuw slangenprogramma vanaf 

heden beschikbaar uit eigen voorraad.

Sinds de oprichting van WSB Fini-

shing Equipment in 2006 is er heel 

wat veranderd in de wereld van de 

oppervlaktebehandeling. Aanvanke-

lijk concentreerde WSB zich louter op 

oppervlaktetechniek in de bouw en de 

industrie, maar door de jaren heen is 

daar ook de automobiel bijgekomen en 

is het aanbod steeds verder uitgebreid 

om het hele proces van de opper-

vlaktebehandeling te kunnen beheer-

sen. Met producten voor schuren en 

polijsten bijvoorbeeld behoren ook de 

voorbereiding en de afwerking tot het 

portfolio. Dit jaar staat de viering van 

10 jaar WSB centraal, maar ook het feit 

dat WAGNER al 40 jaar aanwezig zijn 

in de Benelux op gebied van opper-

vlaktebehandelingen is een heuglijk 

feit.

Voor meer informatie:

WSB Benelux

Janneke Hellema

De WAGNER Airless 7000 H. WAGNER 

van het verleden (jaren ’70). 

De SF 23 Plus met AirBoost 100 com-

pressor. WAGNER van het heden.
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