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Vi är övertygade om vår höga kvalitet. 

När du köper en proffs WAGNER-färgspruta får du alltid tre års 
fabriksgaranti. Men vi erbjuder mer. Om du registrerar köpet 
online kan du utöika denna garantin gratis för ytterligare två år!

www.wagner-group.com/proffsgaranti

LongStroke
TECHNOLOGY

Membran av slitstark 
och lösningsmedelsbe-
ständig polyamid

Ventil av robust  
hårdmetall

Fig: Membrandesignen ger en jämn och likformig rörelse av membranet. 
Det gör pumpen stabil och pålitlig.

Om du föredrar hantering av flera olika material med endast en enhet, är 
en membranpump det bästa valet. På grund av Quality LongStroke-tekniken 
från WAGNER (QLS-teknik) är Airless membranpumper starka, lätta att un-
derhålla och uppnår bäst ytkvalitet. En optimerad hydraulik och den speciella 
ventiltekniken ger mer prestanda.

Membranets längre slag möjliggör bearbetning av ett mycket brett spek-
trum av material, från tunnflytande till högviskösa material. På grund av 
den minskade slagfrekvensen utsätts komponenterna för mindre slitage. Det 
förlänger dess livslängd och därmed underhållkostnarderna.

STARK, ROBUST QLS-TEKNIK

go.wagner-group.com/sf33
Wagner Spraytech Scandinavia A/S | Helgeshøj Alle 28, DK 2630 Taastrup | Tel: +45 4327 1818 
Tel. SE:  N/Ö (0)733 442455 - S/V (0) 723 232376 | Mail: wagner@wagner-group.dk | www.wagner-group.com

SuperFinish 33 –  
pumpen för varje projekt.

DIN GRÄNS:
INGEN GRÄNS.



SUPERFINISH 33 FAMILJEN  
STARK OCH MÅNGSIDIG

SF 33 Pro SF 33 Plus

Motoreffekt 2,2 kW 2,2 kW

Spänning 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Max. driftstryck 25 MPa (250 bar) 25 MPa (250 bar)

Max. matarmängd  4,3 l/min 4,3 l/min

Matarmängd vid 120 bar spruttryck  3,8 l/min  3,8 l/min

Max. munstycksstorlek 0,033“ 0,033“

Vikt 43 kg 50 kg

Insugning flexibel stel

Två-lägen vagn – 

Multifunktionsbrytare – 

Integrerat el-uttag – 

TEKNISKA DATA

1. Flexibel användning: På grund av den vibrationsreducerade WAGNER 
QLS tekniken med membranens längre slag kan en lång rad olika material 
appliceras inom de mest olika applikationsområdena och projektstorlekarna. 
Små mängder kan sprutas med minimalt spill med överbehållaren som är 
lätt att rengöra .

2. Effektivitet och produktivitet: Med en matarmängd på 4,3 liter pr. 
minut är SuperFinish 33 Plus den mest kraftfulla WAGNER membranpump 
i hantverkssegmentet. Detta motsvarar i genomsnitt en prestationsfördel 
på 20% jämfört med föregångarmodellen SuperFinish 31. På detta sätt kan  
projekt kan genomföras snabbt, professionellt och ekonomiskt.

3. Mindre färgdimma: Särskilt för lackeringsarbeten ger lågt spruttryck 
en fördel i form av bättre sprutbild, mindre överspray och en mer kontrolle-
rad färgapplicering. I membranpumpen kan trycket ställas in variabelt från  
0 – 250 bar. Du får en god sönderdelning även när du arbetar med lågt tryck 
(30-40 bar). Om du använder det nya revolutionära lågtrycks Airless WAGNER 
HEA ProTip munstycket får du även upp till 55% mindre sprutdimma.

4. Lång livslängd, enkelt underhåll och minimal slitage: QLS-tekniken 
innebär mindre slitage. Färre delar behövs, vilket har en positiv effekt på livs-
längden och i slutändan på driftskostnaderna. Jämfört med dess föregång-
are har SuperFinish 33 tre gånger längre livslängd av inloppsventilen. Byte 
av slitdelar - t.ex. inlopps- och utgångsventil - är rak och kan därför utföras  
direkt på byggarbetsplatsen.
 
 

5. Enkel hantering:  Enkel användning gör det möjligt att snabbt lära sig 
- även med anställda utan djupt tekniskt kunnande. Ett annat plus är verk-
tygslådan integrerad i basenheten i båda versionerna. Munstycken, filter och 
verktyg är alltid tillgängliga.
 
   

6. Praktisk multi-pistol-drift: Vil du har mer power? Inget problem! För 
samtidig användning av flera pistoler finns en fördelningsadapter för anslut-
ning av upp til tre Airless pistoler som extra tillbehör. (Artikelnr. 2304 430). 

 
7. Särskild användarvänlighet med SuperFinish 33 Plus: 
Vippa vagnen och växla mellan överbehållara och stel insugning en hand-
vändning. Speciellt Plus-varianten övertygar när det gäller hantering med 
bara en enda multifunktionsbrytare. Och dessutom utmärker sig pumpen 
med ett integrerad uttag, till exempel för anslutning av Wagner TempSpray 
värmeslangssystem.
  



Flera steg: På / av-omkopplare 
såväl som cirkulations- och sprutfunk-
tion. Det går inte sätta på eller stänga  
av pumpen när den står under tryck.

Upplyst multifunktionsbrytare 
för större säkerhet

underlätter transporten på även de 
tuffaste byggarbetsplatserna.

Stötdämpände däck 

SF 33 PLUS I DETALJER
för anslutning av extra utrustning, som t ex TempSpray 
värmeslang

Inkl. praktisk 230 V uttag 

Ergonomisk arbete
med bästa ytkvalitet med Airless pistol Vector Grip.  
Den är lätt, robust och särskilt ergonomisk.

från överbehållaren och oavbrutet arbete 
tack vare det specialla sugfiltret med 
mycket fina maskor.

Direkt insugning

tack vare ingångsventillyftaren.  
Ett tryck med tummfingret och  
ventilen har lossnat. 

Hög driftsäkerhet

Två-lägen vagn för användning med överbehållare 
eller stelt insugningssystem.

Modulära varianter

inkl. praktisk fackindelare. 
Garanterar att rätt verktyg och 
tillbehör alltid finns till hands.

Integrerat verktygsväska

Av SprutningInsugning /  
cirkulering



VÄLUTRUSTAD FÖR MÅNGA  
OLIKA APPLIKATIONER

3 SKÄL SOM TALAR FÖR 
EN MEMBRANPUMP

1.  Upp till 58% mindre material i systemet: På grund av de små tvär-
snitten i enheten kan membranpumparna drivas med mycket små mängder 
material. Det sparar material vid färgbyte och under rengöring. En klar fördel 
jämfört med standard kolvpumpar.

 
2. Lågt underhåll: Membranpumper är nästan underhållsfria. Membra-
nen arbetar tillförlitligt och varaktigt. Det medför upp till 50% mindre un-
derhållskostnader. Om en membranpump ändå skulla vålla problem på en 
byggarbetsplats, kan defekten snabbt repareras på plats. 
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3. Reducerad pulsation: Membrantekniken möjliggör en mycket fin 
och jämn sprutbild. Membranets kortare slag reducerar pulsationen, 
varigenom oregelbundenhet i sprutbilden undviks. Dessutom elimineras 
kolvens extra omkopplingspunkt i en membranpump. 

Bild: Vid lågt tryck: Jämn sprutstråle med membranpumpen (gul) och ojämn sprutstråle 
med kolvpumpen (blå).

Material under  
200 m2

200 m2 - 
800 m2

över  
800 m2

Skydsmedel, oljor, fett
rekommenderad munstycksstorlek: 
FineFinish 0,008“ - 0,014“

Strykningsfärger, grundfärger,-
fyllningsmaterial, alkydlacker, 
akryllacker
rekommenderad munstycksstorlek: 
FineFinish 0,008“ - 0,014“

Dispersions- och latexfärger
rekommenderad munstycksstorlek: 
0,017“ - 0,027“

Korrosionsskydd, brandskydds-
färg, lim  

rekommenderad munstycksstorlek: 
0,019” - 0,031”



Ingår i leveransen  

SuperFinish 33 Plus Spraypack 2388 259

SuperFinish 33 Plus basenhet 2374 594

Stelt insugningssystem, D38 2370 310

HT-slang DN6, max. 270 bar, NPSM 1/4", 15 m 9984 574

Airless pistol Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3  
munstyckshållare, med 2- och 4-finger-avtryckare

 0538 043 

2SpeedTip munstycke D20 115/421 0271 046

SUPERFINISH 33 PLUSSUPERFINISH 33 PRO

Ingår i leveransen  

SuperFinish 33 Pro Spraypack 2388 260

SuperFinish 33 Pro basenhet 2374 595

Flexibel insugningsslang 34 630

HT-slang DN6, 270 bar, NPSM 1/4”, 15 m 9984 574

Airless pistol Vector Pro, 1/4“, inkl. TradeTip 3  
munstyckshållare, med 4-finger-avtryckare

 0538 040 

TradeTip3 munstycke 523 inkl. vitt filter 553 523



PRAKTISKA TILLBEHÖR

Airless pistoler Artikel-nr.

Vector Pro, 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare,  
med 4-finger-avtryckare

0538 040 

Vector Pro, 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare,  
med 2-finger-avtryckare

0538 041 

Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare,  
med 2- och 4-finger-avtryckare (03)

0538 043 

Vector Infinity, G-gänga, 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare, 
med 2-finger-avtryckare (04)

0538 085 

AG 14, G-gänga, 1/4“, inkl. TradeTip 3 munstyckshållare 0502 081A

Airless munstycken Artikel-nr.

2SpeedTip munstycken (06) 0271 XXX

TradeTip 3 munstycken (07) 0553 XXX

HEA ProTip munstycken (08) 0554 XXX 

Pistolfilter (09) Artikel-nr.

Pistolfilter, rött, 10 st., 180 M, 0,084 mm, extra fint 0097 023

Pistolfilter, gult, 10 st., 100 M, 0,14 mm, fint 0097 022

Pistolfilter vitt, 10 st., 50 M, 0,31 mm, mellan 0097 024

Airless slangar (05) Artikel-nr.

HT-slang DN3, max. 270 bar, NPS 1/4“, 7,5 m 9984 583

HT-slang DN6, max. 270 bar, NPS 1/4“, 15 m 9984 574

HT-slang DN6, max. 270 bar, NPS 1/4“, 30 m 9984 575

HT-slang DN10, max. 250 bar, 3/8“ NPSM, 15 m 2336 583

AirCoat tillbehör Artikel-nr.

AirCoat pistol AC 4500, inkl. blå luftkappa och hållare (10) 2368 269

HT-tvillingslang, material DN3, max. 270 bar, luft DN6, 1/4“, 
7,5 m

9984 595 

AirCoat-regulator, tillbyggnadsset 0340 250

AirCoat muntycken ACF3000 (11) 0379 XXX

Rekommenderat tillbehör för SuperFinish 33 familjen Artikel-nr.

5-liter överbehållare kpl., M36x2 (01) 0341 265

20-liter överbehållare kpl. , M36x2 0341 266

PumpRunner (02) * 2306 987

Mundstyckssförlängning 15 cm, G-gänga 0556 074

Slangvinda HR30, M16x1,5 2392 523

Diverse Artikel-nr.

InlineRoller i plastbox, inkl. HT-slang DN4, max. 270 bar, 7,5 
m, 0,5 m förlängare kpl., färgvals av vävt plusch med kort 
lugg 13 mm, och mycket mer (12)

0345 010 
 

Fördelaradapter för max. 3 pistoler 2304 430

Dubbelnippel U = 1/4“ NPSM x U = 1/4“ NPSM 34 038

Övergangsnippel I = 1/4“ NPSM x U = 3/8“ NPSM 179 732

* lämplig för SuperFinish 33 Plus
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