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En pump...

Steglöst justerbar tryckreg-
lering från 0 till 250 bar

Använd många olika mate-
rial genom QLS-teknologin 
(Quality Long Stroke):
Optimerad hydraulik och 
speciell ventilkenik gör det 
möjligt.

Borstlös motor: 
Underhållsfri och helt tillförlit-
lig på grund av robust design

Inloppsventilens tryckmekanism 
säkerställer en hög driftsäkerhet.  
Med bara ett tryck med tummen 
gör du ventilen fri.

Tekniska egenskaper

Elmotor Max. flöde Max. tryck Max. storlek på mun-
stycket Vikt på ram Vikt på vagn

1,3 kw 2,6 l/min 250 bar 0,023“ 26 kg 29 kg



Säkerhetsplus - Multifunk-
tionsknapp: Det går inte att 
sätta på eller stänga av enhe-
ten när den står under tryck

Tekniska egenskaper

Elmotor Max. flöde Max. tryck Max. storlek på mun-
stycket Vikt på ram Vikt på vagn

1,3 kw 2,6 l/min 250 bar 0,023“ 26 kg 29 kg

Modulära varianter:  
Vagn med två positio-
ner för användning med 
överbehållare eller stelt 
insugningssystem

...många funktioner

Av SprutInsugning / 
cirkulering



Membranteknologi
Varför är en membranpump rätt utrustning för just dig? Om 
du föredrar hantering av flera olika material med endast en 
enhet ligger membranpumpen i topp. Men det finns ännu fler 
fördelar:

4   Hög lönsamhet och låga underhållskostnader
På grund av QLS-teknologins minskade slagfrekvens utsätts 
komponenterna för mindre slitage och de arbetar tillförlit-
ligt och varaktigt. Det förlänger dess livslängd och minskar 

Fördelar:

2   Mindre spill i form av överspray
Särskilt för lackeringsarbeten är lågt spruttryck en fördel 
och ger en bättre sprutbild, mindre överspray och en mer 
kontrollerad färgpåläggning. I membranpumpen kan trycket 
ställas in variabelt från 0 till 250 bar. Du får en god sönderdel-
ning även när du arbetar med lågt tryck (30 till 40 bar). Om du 
kombinerar en membranpump med en kompressor (AirCoat 
metoden) eller en värmeslang (TempSpray) reducerar du 
överspray ännu mer. 

När du arbetar med lågt tryck: Jämn sprutstråle med membranpumpen (gult) 
och ojämn sprutstråle med kolvpumpen (blått).

1  Flexibel användning - lätt att hantera
Alla membranpumpar kan suga materialet både horisontellt 
från överbehållaren och vertikalt från originalbehållaren.

3   Få felkällor, robust konstruktion
Membranpumparnas motor styrs endast med på- och 
av-knappen och en kondensator och är därför mycket enkelt. 
Dessutom kännetecknas de flesta membranpumpar av en 
mycket robust konstruktion. De är extremt resistenta mot 
vattenstänk och andra miljöfaktorer. 



6   Lätt att rengöra
Membranpumpar tar upp cirka 0,035 liter färg per slag. På 
grund av den lilla volymen behöver du mindre rengörings-
medel och det går fortare att spola igen den jämfört med en 
kolvpump. Mindre färg går till spillo. Du rengör pumpen och 
överbehållaren på några få minuter.

5    QLS-teknologi (Quality Long Stroke)  
från WAGNER

Den patenterade QLS-teknologins optimerade hydraulik och 
särskilda ventilteknik möjliggör bearbetning av en lång rad 
olika material. Med en membranpump sprutar du allt från 
tunnflytande till högviskosa material, ett bevis för dess särskil-
da mångsidighet. 

slitage och därmed underhållskostnaderna. Om en membran-
pump ändå skulle vålla problem på en byggarbetsplats, kan 
defekten snabbt repareras på plats och utan stora kostnader. 
Underhållet av en membranpump är alltså inte bara förmån-
ligt vad det gäller materialet, utan också mindre tidskrävande. 
Läs mer om detta på WAGNERs hemsida.
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En pump - många material
Membranpumpar är både högpresterande och robusta men samtidigt en utrustning för byggarbetsplatser och verkstäder som är lätt 
att hantera. QLS-tekniken som de utrustats med gör att de kan bearbeta mycket från ett brett spektrum av lacker och dispersioner till 
material med hög viskositet.

Material Objektstorlek

Modell

SF 23 Plus  
Dispersion

SF 23 Plus  
Lack

SF 23 Plus  
TempSpray

SF 23 Plus 
AirCoat

Släppmedel och oljor

rekommenderad storlek på munstycket:  
FineFinish 0,008“ - 0,014“

till 200 m2 ✔ ✔ ✔

200 m2 - 800 m2 ✔ ✔ ✔

Primers, grundfärger, fyllningsmaterial, 
alkydlacker, akryllakker 

rekommenderad storlek på munstycket:  
FineFinish 0,008“ - 0,014“

till 200 m2 ✔ ✔ ✔

200 m2 - 800 m2 ✔ ✔ ✔

Dispersioner, latexfärger

rekommenderad storlek på munstycket:  
0,017“ - 0,023“

till 200 m2 ✔

200 m2 - 800 m2 ✔

 ✔  = Lämpligt

Airless lackAirless dispersion
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Den kompakta - lätt men ändå robust
• Kompakt: Minsta i sin klass, mobil och lätt

• Lätt: För små dispersionsprojekt upp till 800 m²

• Robust: Idealisk för krävande uppgifter på  
byggarbetsplatsen

• PumpRunner: Perfekt för en ren transport

• Kan användas med slangar på upp till 30-45 m

Airless dispersion

Spraypack

Basenhet
Stelt insugningssystem
HT-slang DN6; 1/4“; 15m
Airless pistol AG08; inkl. TradeTip 3 
munstyckshållare
2SpeedTip munstycke D10 
111/419

+ PumpRunner

Art.nr på ram: 2341 493
Art.nr på vagn: 2341 494



Perfekt för mindre lackeringsjobb
• Flexibel utrustning för lackering av föremål upp  

till 800 m²

• Enkel hantering och enkel användning:  
Multifunktionsknapp ger mer säkerhet. Det går inte att 
sätta på eller stänga av enheten när den står under tryck

• Mer prestanda: underhållsfri, borstlös motor

• FineFinish lackering med överbehållare och det  
speciella FineFinish munstycket

Airless lack

Spraypack

Basenhet
5-liter överbehållare; M36x2
HT-slang DN3; 1/4“; 7,5m
Airless sprutpistol AG08; 2-finger 
avtryckare; inkl. TradeTip 3 mun-
styckshållare
2SpeedTip munstycke L10 
208/510

Art.nr på ram: 2341 491
Art.nr på vagn: 2341 492



Lackering med värmeslang
• Perfekt ytresultat tack vare värmeslang

• Idealisk för material med hög viskositet såsom  
VOC-lacker

• TempSpray-systemet värmer materialet direkt i slangen, 
vilket garanterar perfekt viskositet utan  
förtunning och säkerställer optimal färgpåläggning

Airless TempSpray

Spraypack

Basenhet
5-liter överbehållare; M36x2
TempSpray H126 basenhet
Airless sprutpistol AG08 TS; inkl. 
TradeTip 3 munstyckshållare
2SpeedTip munstycke L10 
208/510

Art.nr på ram: 2341 495
Art.nr på vagn: 2341 496



Mobil komplettlösning för lackeringsarbeten
• Med AirCoat teknologi: Ultrafin atomisering för en per-

fekt finish

• De olika komponenterna passar perfekt ihop: därför låg 
överspray och hög verkningsgrad vid applicering

• Särskilt enkel hantering

• För lackeringsuppgifter i den WAGNER-kvalitet som du är 
van vid

AirCoat lack

Spraypack

Basenhet
5-liter överbehållare; M36x2
HT-tvillingslang: Material DN3; luft DN6: 
1/4“; 7,5m
AirCoat pistol AC 4600 Professional; inkl. 
blå luftkappa, hållare och munstycke  
ACF 3000 11/40
AirCoat-regulator och monteringssats

Art.nr på ram: 2341 489
Art.nr på vagn: 2341 490



Tillbehör
Airless pistoler

0296 465 Airless pistol AG08; 2-finger avtryckare; inkl. TradeTip 3 
munstyckshållare

0296 388 Airless pistol AG08; inkl. TradeTip 3 munstyckshållare
0528 318 Airless pistol AG08 TS; inkl. TradeTip 3 munstyckshållare

AirCoat pistol

0394 156 AirCoat pistol AC 4600 Professional; inkl. blå luftkappa 
och hållare

Munstycken

0271 xxx 2SpeedTip Airless munstycken
0379 xxx AirCoat munstycken

Högtrycksslangar
9984 595 HT-tvillingslang: Material DN3; luft DN6: 1/4“; 7,5m
9984 583 HT-slang DN3; 1/4“; 7,5m
9984 574 HT-slang DN6; 1/4“; 15m

Insugningssystem och överbehållare
2342 879 Stellt insugningssystem
0034 630 Stelt insugningssystem
0341 265 5-liter överbehållare; M36x2
0341 268 5-liter överbehållare; med TopClean

TempSpray
2311 659 TempSpray H126 basenhet

Övrigt tillbehör
0340 250 AirCoat-regulator och monteringssats 
0034 041 Övergångsstycke kompl.
0034 383 Pistolfilter rött; 1 styck
0097 120 Högtrycksfilter
2343 481 Rengöringsbehållare kompl.
2306 987 PumpRunner Tr
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När du köper en WAGNER färgspruta får du 
alltid tre års garanti. Och vi erbjuder dig 
mer: Om du registrerar dig online kan du 
förlänga denna garantin gratis för ytterli-
gare två år!

www.wagner-group.com/profi-guarantee


