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CONTROL PRO AIRLESS SPUITAPPARATEN VAN 
DE NIEUWE GENERATIE - MET HIGH EFFICIENCY 
AIRLESS TECHNOLOGIE
Control Pro staat voor een revolutionaire generatie van airless-spuitappa-
raten met een geheel nieuwe technologie - High Efficiency Airless, kortweg 
HEA. Hierbij wordt innovatieve spuitkoptechnologie gecombineerd met 
een zeer efficiënte pomp met minder druk. 

TOT 55 % MINDER SPUITNEVEL

Door de geringere druk heeft u bij veel verfwerkzaamheden met Control Pro 
apparaten tot 55 % minder spuitnevel in vergelijking met de traditionele airless-
technologie. Hierdoor zijn airless-spuitinstallaties met HEA-techniek heel aan-
trekkelijk voor toepassing binnenshuis. Er hoeft aanzienlijk minder te worden  
afgeplakt en u bespaart hiermee veel tijd. Minder spuitnevel betekent natuurlijk 
ook dat er minder materiaal wordt verbruikt, omdat er minder verf door verneve-
ling wordt verspild.

VOORDELEN VAN DE HIGH EFFICIENCY AIRLESS 
TECHNOLOGIE

MAXIMALE CONTROLE EN OPTIMAAL BEDIENINGSCOMFORT

Ongecontroleerd spuiten en gebruiksfouten behoren tot het verleden. 
De verminderde druk van de Control Pro Airless apparaten leidt tot een  
geringere terugslag en een lagere uitvoersnelheid van de materiaaldeeltjes 
- voor een maximale controle bij het aanbrengen van de verf.  De ergono-
misch gevormde handgreep en de lichte trekker van het hoogwaardige HEA 
airless-pistool garanderen vermoeidheidsvrij en comfortabel werken.

LANGERE LEVENSDUUR

Bij High Efficiency Airless wordt de spuitdruk bij hetzelfde materiaal-
doorstroomvolume met ongeveer de helft verminderd t.o.v. traditionele  
airless-apparaten. Dit heeft nog een ander positief effect: de pomp en de 
componenten ervan worden minder zwaar belast, hetgeen tot minder  
slijtage en dus een langere levensduur van de Control Pro apparaten leidt.



BETER DEKVERMOGEN

De nieuwe constructie van de High Efficiency Airless spuitkop maakt een 
zacht uitlopende spuitstaal mogelijk, zodat u bij dispersie- en lakwerk-
zaamheden altijd een streepvrij resultaat met een perfecte dekvermogen 
krijgt.  

HEA-technologie

Verf aanbrengen  
met HEA-technologie

Verf aanbrengen met  
standaard airless-technologie

Standaard  
airless-technologie



VOORDELEN AIRLESS-SPUITEN VS. VERF  
AANBRENGEN MET DE KWAST OF ROLLER

· TIJDSBESPARING: ten minste 10x sneller verf aanbrengen  

· GELIJKMATIG dekkende verflaag in één spuitgang

· DIRECTE AANZUIGING uit het verfreservoir

· GEEN VOORSTRIJKEN: hoeken en randen schoon en gemakkelijk spuiten

Variabele drukregeling – voor een perfect  
spuitbeeld bij uiteenlopende materialen

Ventielknop – voor een grote 
bedrijfszekerheid en eenvou-
dige inbedrijfneming

Lange, flexibele slang – voor een grote actieradius

Wagen met telescoopgreep – voor handig transport 



GEGARANDEERD GOEDE KWALITEIT

Onze ingenieurs werken continue aan de 
verdere ontwikkeling van onze producten. 
Daarom krijgt u van ons na uw registratie  
een verlengde garantietijd!

Directe aanzuiging uit de originele 
verpakking – voor snel en schoon 
werken

Geïntegreerde bewaarbox – voor opbergen 
van gereedschap en accessoires 

Lichtgewicht airless-spuitpistool  
met twee-vinger-trekker – voor 
onvermoeid en schoon werken



TOEPASSINGEN
De Control Pro Airless verfspuitapparaten van Wagner zijn universeel bruik-
baar voor regelmatige of grote verf- en dispersiewerkzaamheden. Dankzij 
de nieuwe HEA-technologie kunnen niet alleen ervaren gebruikers, maar 
ook beginners eenvoudig een perfect spuitresultaat bereiken. 

Typische projecten van de ambitieuze klusser, zoals interieurverbouwingen 
of huisrenovaties waarbij diverse objecten zoals muren en plafonds, deu-
ren, kozijnen, meubels, balken, radiatoren, leuningen, stalen balken, luiken 
of carports worden gecoat, behoren tot de ideale toepassingsgebieden.

Maar ook voor projecten van conciërges en technische diensten van hotels, 
wooncomplexen en scholen bieden de apparaten brede toepassingsmo-
gelijkheden. Betrouwbaar, snel en veelzijdig inzetbaar wanneer slijtage 
of graffiti moeten worden verwijderd op muren en trappen; en wanneer 
omheiningen of grote vlakken zoals een reeks garagedeuren snel en effec-
tief moeten worden gespoten.

De Control Pro airless-apparaten zijn ook zeer geschikt voor iedereen waar-
voor verfwerkzaamheden niet meteen tot de kerntaken behoren: bijvoor-
beeld een timmerman die betimmeringen van een houten huis spuit of een 
slotenmaker die stalen balken tegen corrosie berschermd.





Voor kleine tot middelgrote projecten  
van ambitieuze doe-het-zelvers,  
serviceverleners en handwerkers

Compact staand apparaat  
met draaggreep van metaal

Max. capaciteit: 1,25 l/min

Spuitdruk: 11 MPA (110 bar)

Slanglengte: 9 m

Opgenomen vermogen: 550 Watt

Gewicht: 7,6 kg 

Verwerkbaar materiaal: 
 Muurverf, lak en beits, hout- en corrosiebescherming

Productbijzonderheden: 
Directe aanzuiging / lichtgewicht airless-pistool  

met twee-vinger-trekker / drukregeling

Verpakkingsinhoud: 311 en 517 HEA omkeerbare spuit-
koppen voor dik- en dunvloeibare materialen en filterkit

Art.nr.: 2372429

Control Pro 250 M



Voor kleine tot grote projecten  
van ambitieuze doe-het-zelvers,  
serviceverleners en handwerkers

Mobiel dankzij robuuste wagen van metaal  
met wielen en telescoopgreep

Max. capaciteit: 1,5 l/min

Spuitdruk: 11 MPA (110 bar)

Slanglengte: 15 m

Opgenomen vermogen: 600 Watt

Gewicht: 13 kg 

Verwerkbaar materiaal: 
 Muurverf, lak en beits, hout- en corrosiebescherming

Productbijzonderheden: 
Directe aanzuiging / lichtgewicht airless-pistool  

met twee-vinger-trekker / drukregeling

Verpakkingsinhoud: 311 en 517 HEA omkeerbare spuit-
koppen voor dik- en dunvloeibare materialen en filterkit

Art.nr.: 2372432

Control Pro 350 M



Voor verschillende projecten bieden wij bijbehorende accessoires, zodat u 
nog comfortabeler en efficiënter kunt werken.

Spuittip

· Tot 55% minder spuitnevel

· Perfect dekvermogen en streepvrij  
   resultaat door zacht verlopende spuitstraal  

· Maximale controle door een geringere  
  deeltjessnelheid en het transport van grotere  
  deeltjes garandeert een eenvoudige hantering  
  en professionele resultaten

HEA Tip 311
Art.nr.: 517311

Voor dunvloeibare materialen zoals  
waterverdunbare en oplosmiddelhoudende 
beits, lakverf, olie en scheidingsmiddelen

HEA Tip 517
Art.nr.: 517517

Voor dikvloeibare materialen zoals latexverf, 
dispersie, anti-corrosieverf

HEA Tip 619
Art.nr.: 517619

Voor grote oppervlakken en dikvloeibare  
materialen zoals latexverf, dispersie,  
anti-corrosieverf 

Hoogwaardig airless-pistool

Control Pro 
Airless gun
Art.nr.: 517100

· Lichtgewicht pistool met ergonomische  
  handgreep en extra lichte twee-vinger-trekker  
  voor optimaal bedieningscomfort
· 1-vinger-veiligheidsschuifknop –  
  ontgrendelen en spuiten met één hand

DE BIJPASSENDE ACCESSOIRES



Verlenglans met een lengte van 30 cm

Control Pro 
Extension
Art.nr.: 580476

· Ergonomisch en comfortabel aanbrengen  
   van de verf op plafonds, hoge muren of vloeren

· Verlenging (schroefdraad G) inclusief  
   spuitkophouder voor hoog bereik

15 m lange airless-slang

Control Pro Hose
Art.nr.: 580484

· Flexibele en duurzame slang voor veilig  
  en gecontroleerd werken
· Groot bereik dankzij 15 m lengte
· Gering gewicht voor optimaal bedieningscomfort

Spuittiphouder

Spray guard
Art.nr.: 580475

· Perfecte plaatsing van de spuittip
· Passend voor alle HEA Tips 



· Tot 55% minder spuitnevel
· Maximale controle en optimaal bedieningscomfort
· Beter dekvermogen
· Langere levensduur  
· Tijdsbesparing

WSB Finishing Equipment BV
De Heldinnenlaan 200
3543 MB Utrecht

WSB Finishing Equipment
Veilinglaan 56-58
1861 Wolvertem

 J. WAGNER GmbH 
Otto-Lilienthal-Str. 18 
D-88677 Markdorf 
T +49 (0) 75 44 - 50 50 
F +49 (0) 75 44 - 50 52 00

Ga voor meer informatie en  
passende accessoires naar  

www.wagner-group.com
www.wsb-benelux.eu
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