
FinishControl 5000 
Het modulaire spruitsysteem zonder 
compromissen

Hoge werksnelheid dankzij
Visco-Tec spuittip en Click &
Paint.

Geschikt voor materialen op
basis van oplosmiddel en
water.

Uitstekend geschikt voor kleine
en middelgrote projecten.www.wagner-xvlp.com

TECHNOLOGY BY WAGNER



TECHNOLOGY BY WAGNER

Click and Paint 
Verwissel van materiaal of kleur in een mum van tijd.
Moeilijk en lastig vervangen van naaldsets is niet 
meer nodig.

Direct Spray Control 
Gemakkelijk en comfortabel werken.
Alle belangrijke instellingen kunnen
eenvoudig op het spuitpistool wor-
den ingesteld. Afstemming op het te 
verwerken materiaal door de traploos 
regelbare luchthoeveelheid en de 
materiaaltoevoer. Het patroon en de 
breedte van de spuitstraal kunnen 
steeds aan het te spuiten voorwerp 
worden aangepast.

Visco-Tec Düse
De innovatieve brede spuittip heeft de
volgende voordelen:

●  Betere verstuiving van materialen 
met een hoge viscositeit

●  Hoge opbrengst en werksnelheid

● Perfect oppervlak
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WSB Finishing Equipment BV
De Heldinnenlaan 200
3543 MB Utrecht.
Tel: 0031/30/241.41.55
Mail: info@wsb-wagner.nl

WSB Finishing Equipment
Veilinglaan 56-58
1861 Wolvertem.
Tel: 0032/2/269.46.75
Mail: info@wsb-wagner.be

FinishControl 5000 - Leveringsomvang Accessoires opzetstukken

StandardSpray 
 Spuitaccessoire met ViscoTec spuittip en roestvast stalen  
reservoir van 1000 ml. Geschikt voor alle gebruikelijke lakken.
(Artikelnummer: 2321 879)

FineSpray 
  Spuitaccessoire met roestvast stalen reservoir van 1000 ml.
Ideaal voor vernissen en materialen met lage viscositeit.
(Artikelnummer: 2321 877)

WallSpray
Spuitaccessoire met brede spuittip en plastic reservoir  
van 1400 ml. Ontworpen voor verwerking van dispersie-  
en latexverf. (Artikelnummer: 2321 880)

Technische gegevens FinishControl 5000

Verstuivingsvermogen 300 Watt

Spanning 230 V / 50 Hz

Max. spuitdruk 0,27 bar

Gewicht 8 kg

Aanbevolen gebruik Geeignet für alle Standard-Lacke

Leveringsomvang FinishControl 5000 turbine
+ 5 m luchtslang met metalen  
   handgreep
+ Spuitstuk “StandardSpray”

Artikelnummer 2316 090


