
VÅRA KVALITETSFAKTORER
Vill du försköna eller renovera ditt hem? Eller vill du skydda staket och 
trädgårdsmöbler mot väder och vind? Oavsett vad det är som förtjänar 
att fräschas upp med ny färg, är det så lätt att göra det själv.

- Snabbt arbete
- Ingen inskärning: ren och lätt sprutning av hörn och kanter
- Komplett färgtäckning i bara en strykning
- Lätt att använda

WAGNER.  
Den snabba, rena och enkla metoden för färgpåföring.

DET SNABBA SÄTTET ATT MÅLA

J. WAGNER GmbH 
Otto-Lilienthal-Str. 18 
D-88677 Markdorf, Tyskland 
T +49 (0) 75 44 - 50 50 
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Airless Sprayer

Mer information hittar du på 
wagner-group.com

Airless Sprayer Plus

wagner-group.com

KRAFTFULL 
OCH STARK 
FÖR ALLA 
DINA FÄRG-
PROJEKT

PRODUKTEGENSKAPER AIRLESS SPRAYER PLUS

Nästan inga avbrott i arbetet tack vare stor, inbyggd 
färgbehållare

GARANTERAT HÖG KVALITET

Våra tekniker arbetar ständigt med att vidare-
utveckla våra produkter. Därför får du förlängd 
garantitid av oss när du har registrerat dig! VÄGGFÄRG

LACK & LASYRER

Airless Sprayer Plus

HÖG TILLFÖRLITLIGHET

Ett uppsugnings- och pistolfilter skyddar aggrega-
tet mot stopp på grund av förorenad färg. Den 
manuella ventilavtryckaren löser klumpar vid 
ventilen och garanterar alltid felfri funktion.

Hög arbetshastighet tack vare stor matningsmängd

Snabbare och enklare färgpåföring, ingen förmålning  
av hörn och kanter

Munstycken Filter

XS   0,009" · 695104 XS-S 
695109S    0,011" · 695105

M    0,015" · 695106
M  

695110

Munstycksförlängare 30 cm · 695102

PASSANDE TILLBEHÖR

Vi har tillbehör som passar för olika projekt och som gör ditt arbete 
ännu roligare och effektivare. 

EXTRA YEAR
3 +1

G U A R A N T E E



 LÄTTA KOMPONENTER OCH PRAK-
TISKT BÄRHANDTAG

förenklar byte av arbetsplats

7,5 L STOR BEHÅL-
LARE 

för bekvämt arbete 
även vid större projekt

HÖGEFFEKTIV 
KOLVPUMP

går bara när du 
sprutar

10 M HÖGTRYCKSSLANG 

för stor aktionsradie

LÄTT AIRLESS-PISTOL 

i proffskvalitet

  VÄNDBART PROFFSMUNSTYCKE 

Stopp i munstycket åtgärdas på nolltid

Inomhusväggfärger och latexfärger eller vattenlösliga och lösnings-
medelshaltiga material som lack, lasyr, träskyddsmedel, häftgrund, 
hålrumsförsegling och bets kan sprutas utan problem, dock inte fasad-
färger. Naturligtvis snabbt, tillförlitligt och helt jämnt. 

Tack vare bärhandtaget är det enkelt att växla arbetsplats, och med 
den 10 meter långa slangen hos det kraftfulla färgsprutan är det lätt 
att nå höga väggar och tak eller större objekt som trädgårdshus och 
carportar. Därmed är Airless Sprayer Plus inte bara kraftfullt och flexi-
belt, utan det har också en hög yttäckning och stor aktionsradie.

ALLROUNDUTRUSTNINGEN FÖR AMBITIÖSA 
GÖR-DET-SJÄLVARE

Projektstorlek medium - mycket stor   |    

Specialutrustning -  2 vändbara munstycken (M för trögflytande, XS för 
lättflytande material)

- 2 filter M, 1 filter XS - S

Färgmängd 0,9 l/min

Spruttryck 190 bar

Effekt 625 W

Behållarvolym 7,5 l

Pistol lätt Airless-pistol i proffskvalitet

Max. munstycksstorlek M/0,015"

Slanglängd 10 m

Artikelnummer 695001

TEKNISKA DATA


