
Pr
int

ed
 in

 G
er

m
an

y ·
 Su

bje
ct 

to
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 · 2

36
7 3

01
 · 0

2/
20

16
 M

Onze kwaliteit zal u overtuigen. En dat is een belofte. 

Wie een WAGNER spuitapparaat aankoopt, krijgt een garantie 
voor drie jaar van de fabrikant. Maar het kan nog beter: indien 
u online registreert, kunt u deze garantie gratis met twee extra 
jaren verlengen! 

www.wsb-benelux.eu/login

WSB Finishing Equipment B.V. WSB Finishing Equipment
De Heldinnenlaan 200 Veilinglaan 56-58
3543 MB Utrecht 1861 Wolvertem

Registreer uw product:

VERGELIJKING 
PISTOOLKENMERKEN
Kenmerken Pro Grip

Robuuste behuizing 3 3

Omkeerbare zitting en vervangbare kogel - 3

Veerpakket buiten het vloeistoftraject - 3

Verbeterde uitschakeling 3 3

Extra lichte trekker - 3

Uitwisselbare greep in verschillende groottes - 3

Ingebouwde sleutel voor eenvoudige filtertoegang 3 3

Filter in handgreep 3 3

Verbeterde draaikoppeling 3 3

1-vingerschuifvergrendeling 3 3

Vector Pro Vector Grip 

Max. werkdruk 25 MPa / 3600 PSI 25 MPa / 3600 PSI

Draad materiaalaansluiting NPSM 1/4'' NPSM 1/4''

Draad spuittiphouder 7/8 - 14 UN - 2A 7/8 - 14 UN - 2A

Substanties van de  
materiaalvoerende delen

Roestvrij staal,  
aluminium, PTFE, 

hardmetaal

Roestvrij staal,  
aluminium, PTFE, 

hardmetaal

Bedrijfstemperatuur 5° to 40° C 5° to 40° C

Max. verftemperatuur 43° C 43° C

Max. geluidsniveau 81 dB(A) 81 dB(A)

Gewicht 599 g 663 g

TECHNISCHE GEGEVENS

BESTELDETAILS

Beschrijvingen Artikelnr.

Airless pistool Vector Pro, G-draad 7/8", incl. TradeTip 3 
spuittiphouder, met 2-vingertrekker, zonder spuittip

538041 

Airless gun Vector Pro, G-draad 7/8", incl. TradeTip 3 spuit-
tiphouder, met 4-vingertrekker, zonder spuittip

538040 
 

Airless pistool Vector Grip, G-draad 7/8", incl. TradeTip 3  
spuittiphouder, met 2- en 4-vingertrekker, zonder spuittip 

538042 

PRAKTISCHE TOEBEHOREN

Beschrijvingen Artikelnr.

Greep voor Vector-Grip pistool; klein 538228 

Greep voor Vector-Grip pistool; medium 538229 

Greep voor Vector-Grip pistool; groot 538230 

2-vingertrekker 538224 

4-vingertrekker 538222  

NIEUW 

BAANBREKENDE 
SPUITTECHNOLOGIE
De nieuwe generaties airless pistolen van 
WAGNER - ergonomisch en duurzaam  

www.wsb-benelux.euwww.wsb-benelux.eu



VECTOR PRO

Airless pistool voor professionals

Ideaal voor het aanbrengen van diverse lakken, emulsies en latexverven

Eenvoudige werking: lichte trekker met 1-vingervergrendeling 

Zeer ergonomisch: eenvoudig te reinigen handgreep met soepele 
koppeling 

Trekkerbescherming met ingebouwde sleutel voor eenvoudige  
filterwisselingen

de ideale pasvorm:  
handvat verkrijgbaar in drie
verschillende maten

Uitwisselbare greep

1-vingerschuifvergrendeling

VECTOR GRIP

HET geavanceerde airless pistool

Naast de voordelen van de Vector Pro, blinkt de Vector Grip uit 
in uitmuntendheid door de volgende eigenschappen: 

Past perfect in elke hand: uitwisselbare ergonomische greep -  
beschikbaar in drie verschillende groottes.

Extra lange levensduur: robuuste pakkingen, draaibare kogelzitting, 
vervangbare kogel, veerpakket buiten het vloeistoftraject.

Perfect voor elke lakstijl: pistool geleverd met 2 trekkers. Spuiten met 
een 2- of 4-vingertrekker.

3 haken om het pistool vrijwel overal te kunnen ophangen.

Uniek ontwerp met omkeerbare zitting en vervangbare kogel  
resulteert in uiterst lage servicekosten

Uiterst lichte trekker; voelbaar lichter dan vergelijkbare airless pistolen.

WE NEMEN HET 
VOORTOUW!

voor onvermoeid  
werken.

Extra lichte trekker

extra grote groeven
zorgen voor een
goede grip en uiterst
makkelijk te reinigen

Zeer eenvoudig  
te reinigen

DE PISTOLEN IN DETAIL

om het pistool tijdens  
werkonderbrekingen 
vrijwel overal te kunnen 
ophangen.

Extra haken

om filter makkelijk  
te verwisselen

Geïntegreerd gereedschap

om filter makkelijk 
te verwisselen

Geïntegreerd 
gereedschap

1-vingerschuifvergrendeling

blokkeren en ontgrendelen 
van de trekker mogelijk met 
1 vinger


