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PILOT Trend – veel pistool voor weinig geld

Automatische spuitpistolen

Dit spuitpistool is het standaard model
voor alle gangbare werkzaamheden in 
industrie en nijverheid. De uiterst precieze 
WALTHER PILOT-luchtkoptechniek staat 
garant voor uitstekende spuitresultaten. 
Ook leverbaar als materiaalbesparende 
uitvoering met gemiddelde druk.

WALTHER PILOT is een eerste 
adres in Europa voor automatische 
spuitpistolen. Want bij de 
industriële productie moet alles 
kloppen. Daarom kunt u ervan 
op aan dat WALTHER PILOT 
precies het passende model voor 
u paraat houdt, dat is uitgerust 
met mondstukken, die exact zijn 
afgestemd op uw eisen. Hier een 
paar voorbeelden.

Voordelen :
-  met kunststof stroombeker 

600 ccm
-  breed-ronde straal traploos 

regelbaar
-  met regeling van de 

hoeveelheid materiaal
-  met regeling van de 

hoeveelheid lucht

PILOT WA 700 – met de materiaal-
besparende HVLPPlus technologie

PILOT WA 800 – spuitpistool op 
snelwissel-adapterplaat

PILOT Signier – het model voor 
fi jn lakwerk met scherpe randen 
en signaturen

PILOT WA XV – het voordelige en 
robuuste spuitpistool voor alle 
gangbare werkzaamheden

Aansluitsysteem 
voor automatisch 
spuitpistool met 
drukvat, elek-
trisch roerwerk, 
vulstandsonde, 
persluchtarmatuur 
en magneetklep.

PILOT Trend – veel pistool voor weinig geldPILOT Premium met HVLPPlus-mondstuksysteem

Alleen bij WALTHER PILOT krijgt u de innovatieve
HVLPPlus-mondstuktechnologie. HVLPPlus com-
bineert de voordelen van traditionele
HVLP-verstuiving en conventionele verfspuit-
techniek. Er worden zeer fi jne lakresultaten 
bereikt en tegelijkertijd wordt er materiaal 
bespaard. De PILOT Premium HVLPPlus

is een uniek spuitpistool.

Voordelen:
- Nieuw mondstuk-luchtkopsysteem voor zeer 
   fi jne verstuiving en hoog opbrengstrendement
- Sierlijk, ergonomisch design
- Met materiaal in aanraking komende delen: 
   roestvrij staal
- Lichaam: geslagen aluminium, verchroomd
- Hoogwaardige stroombeker „Super Cup“ 
   (600 ml).
- Tot de omvang van de levering van deze beker
   behoort een zeefelement voor het hele 
   oppervlak. 
- Tot 30 % materiaalbesparing

Leverbaar in de volgende versies:
Standaard versie: conventionele spuittechniek (zilveren luchtkop)
HVLPPlus-versie (blauwe luchtkop)
HVLP-versie (groene luchtkop)
Versie voor oplosmiddellijmen
Versie voor dispersielijmen
Versie voor de verwerking van keramiek, email, engobe

Ecologisch

Standaard 
spuitpistool met 
zuigbeker



Verfnevelafzuiging voor alle eisenMateriaaldrukvaten en roerwerken SprayPak – verfaanzuiging uit het vat Hefapparaten voor vatdeksels – kinderspel

Airless- resp. AirCoat-spuitapparaten Transportsystemen voor afdichtmiddelen
en andere hoogviskeuze mediums

Dankzij modulaire opbouw zijn 
de spuitwanden van de serie 
900 bijzonder voordelig in de 
aanschaf. Ze kunnen door de 
exploitant zelf zonder grote 
problemen gemonteerd wor-
den. In totaal staan er vier ba-
sismodellen ter beschikking, die 
in de gewenste werkbreedtes 
gecombineerd kunnen worden. 
Filtersysteem: fi lterelement in 
meerdere lagen gerecycleerd 
papier.

WALTHER PILOT biedt u materiaaldrukvaten van 
verzinkt of roestvrij staal in veel verschillende 
groottes. De materiaaldrukvaten MDG 45 en 22 
zijn geschikt voor de inzet van originele vaten. 
Een uitrusting met handmatig, pneumatisch of 

elektrisch aangedreven roerwerken  
 behoort op wens tot de 
 mogelijkheden.

Dubbele membraanpompen in meerdere capaci-
teitsbereiken en huisuitvoeringen vormen de    
         basis voor deze succesvolle spuitsystemen:    
           gelijkmatig spuitbeeld, eenvoudige
             bediening.

Moeiteloze en zekere 
vervanging van het vat als 
het leeg is: als het deksel 
wordt opgetild, schakelt 
het roerwerk zich automa-
tisch uit.

Airless-apparaten van het type „Gordon“ zijn 
ware universalisten. Pompsystemen voor hogere 
transportvolumes voeren wij eveneens in het 
programma. Airless- en AirCoat-spuitpistolen van 
Wagner bieden zeer fi jne verstuiving.

Pompeenheden voor hoogviskeuze 
mediums zijn leverbaar in vele uit-
voeringen – zowel voor kleinere vaten 
als voor 200 liter vaten. Bovendien 
vervaardigen wij conform opgaven 
van de klant.
Extrusiepistolen 
resp. doseerkleppen
 op aanvraag.

Type vat – Nuttige inhoud
MDG     1      1.1 liter
MDG     2     1.8 liter
MDG     4     3.1 liter
MDG     8     6.4 liter
MDG   12   11.8 liter
MDG   22   19.5 liter
MDG   45   42.5 liter
MDG   60   58.5 liter
MDG   90   90.0 liter
MDG 120 120.0 liter
LDG      5     3.5 liter
LDG    10     9,0 liter
LDG    20   15.0 liter

Moderne roestvrij stalen drukvaten 
van de LDG-serie

Men kan met één materiaal-
drukvat probleemloos twee 
spuitpistolen met materiaal voeden.

Eerst pompdruk, dan fi lterdrukregelaar en ten 
slotte verstuiverdruk instellen. Nu kan het 
werk beginnen.

Ook voor grotere installaties en projecten zijn wij uw contactpersoon.

Verfmengvaten in verzinkte
uitvoering of roestvrij staal zijn 
er in verschillende grootten.

Stel uw drukvat-spuitsysteem samen. Wij helpen u graag.

Basisuitrusting: 
spuitpistool en 
drukvat

Roerwerkopties: 
- handroerwerk
- pneumatisch roerwerk 
- elektrisch roerwerk

Toebehoren: 
- onderstel,
- aanzuigzeef
- inzetemmer 

Dekselhefvoorzieningen 
bestaan ook voor de drukvaten 
MDG 45 en MDG 60.

Kleine spuit-
stand type 700.
Werkbreedtes: 
-   800 mm
- 1000 mm
- 1200 mm 
- 1400 mm 
- 2000 mm

Werkwijze van meerlaagse 
papierfilters. Voordelen: goede 
eigenschappen om materiaal 
tegen te houden, weinig filter-
vervangingen

Type 910 915 920 925

breedte (m) 1.000 1.500 2.000 2.500

verzinkt of roestvrij staal in veel verschillende 
groottes. De materiaaldrukvaten MDG 45 en 22 
zijn geschikt voor de inzet van originele vaten. 
Een uitrusting met handmatig, pneumatisch of 

elektrisch aangedreven roerwerken  
behoort op wens tot de 

mogelijkheden.

Type vat – Nuttige inhoudType vat – Nuttige inhoud
MDG     1      1.1 liter
MDG     2     1.8 liter
MDG     4     3.1 liter
MDG     8     6.4 liter

- pneumatisch roerwerk 

SprayPak – verfaanzuiging uit het vat

Dubbele membraanpompen in meerdere capaci-
teitsbereiken en huisuitvoeringen vormen de    
         basis voor deze succesvolle spuitsystemen:    
           gelijkmatig spuitbeeld, eenvoudige
             bediening.

ware universalisten. Pompsystemen voor hogere 
transportvolumes voeren wij eveneens in het 
programma. Airless- en AirCoat-spuitpistolen van 

Hefapparaten voor vatdeksels – kinderspel

Pompeenheden voor hoogviskeuze 
mediums zijn leverbaar in vele uit-
voeringen – zowel voor kleinere vaten 
als voor 200 liter vaten. Bovendien 
vervaardigen wij conform opgaven 
van de klant.
Extrusiepistolen 
resp. doseerkleppen
 op aanvraag.

910 915915 920915 925



Dat kunt u van ons verwachten:
„Als systeemaanbieder staat WAL-
THER PILOT voor perfectie tot in het 
kleinste detail. Sinds jaren zijn wij 
een speler met een doorslaggevende 
invloed op de Europese markt. Niet 
alleen eersteklas producten, maar 
ook een immense knowhow staan te 
uwer beschikking.“ 

Wilhelm W. Schmidts, 
bedrijfsleider

Dat kunt u o.a. met onze producten doen:
- lakken (metaal, hout, kunststof enz.)
- opbrengen van lijm (gestoffeerde meubels, meubels e.d.)
- verwerking van afdichtmiddelen
- verwerking van afscheidingsmiddelen
- verwerking van levensmiddelen
- opbrengen van technische oliën
- opbrengen van koelsmeermiddelen
- verwerking van keramiek, email, engobe
- opbrengen van lijmwater
- kleurmarkeringen voor de kwaliteitscontrole
- kleursignaturen met schrifttekens

WALTHER Spritz- und 
Lackiersysteme GmbH
Kärntner Str. 18-30
D-42327 Wuppertal
Tel.: +49 (0)202/787-0
Fax: +49 (0)202 / 787-2217
info@walther-pilot.de
www.walther-pilot.de
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