Professional Finishing

AirCoat Membraanpomp
De all-in-one AirCoat installatie voor de
professionele schilder
De Finish 230 AC compact is een mobiele AirCoat
membraanpomp met geïntegreerde compressor.
Deze compressor zorgt voor de AirCoat verstuivingslucht
die het mogelijk maakt om met een aanmerkelijk lagere
spuitdruk dan bij de Airless techniek te kunnen werken.
Hierdoor heeft u veel minder overspray (nevel) en een
fraaier spuitbeeld.

Finish 230 AC
compact
l Kompleet
De installatie is standaard uitgerust
met een stille, krachtige compressor.

l Bewezen techniek
De alom geprezen Wagner membraanpomptechniek is uiterst slijtage-arm en
ideaal geschikt voor pulsatievrij spuiten,
ook bij een lage spuitdruk. Door het
ontbreken van hogedrukfilters en de
standaard bovenbeker zit er zeer weinig
verf in het systeem. Hierdoor kunt u de
machine binnen 8 minuten met slechts
2 liter water reinigen!

l Perfect
De AirCoat techniek biedt u:
- een perfecte verneveling bij een
lage spuitdruk
- aanmerkelijk minder overspray, dus
materiaalbesparing
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F 230 AC compact accessoires

Finish 230 AC compact
—————————————————————————————————————————
Finish 230 AC compact op wagen
+ 5 liter bovenbeker met deksel en retour
+ 10 m. AirCoat slangenset (verf 4 mm./lucht 6 mm.)
+ Pistool AC 4600 Prof met groene luchtkap
+ AirCoat spuittip 11/20
—————————————————————————————————————————
Bestelnummer		
2305 391
—————————————————————————————————————————

Technische gegevens:

Finish 230 AC compact

Spanning

230 V / 50 Hz

Motorvermogen

0,56 kW

Max. opbrengst

1,25 l/Min

Max. werkdruk

20,7 Mpa (207 bar)

Max. spuittipgrootte

0,019"

Gewicht

40,6 kg

WSB Finishing Equipment B.V.
NL-Utrecht Tel. 030-2414155
B-Wolvertem Tel. 02-2694675
www.wagner-wsb.eu

Slangensets (verf/lucht)
9984 595
2302 378

7,5 m. AirCoat slangenset voor lak
(verf 3 mm./lucht 6 mm.)
7,5 m. AirCoat slangenset voor lak/latex
(verf 4 mm./lucht 6 mm.)

Verlenglansen
0394 090
0394 091

Teflon verlenglans AirCoat 30 cm.
Teflon verlenglans AirCoat 60 cm.

Luchtkap
0394 912

Groene luchtkap voor lak en latex

Spuittips
0379 ***	Zie het handige Wagner Kompas voor een
uitgebreid assortiment AirCoat spuittips voor
ieder spuitmateriaal en oppervlak

Uw Wagner dealer:

