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Wagner Spraytech Scandinavia A/S | DK-2630 Taastrup | Tel. +45 4327 1818 | Mail: wagner@wagner-group.dk
Tel. Sverige S/V: 0723 232376, N/Ö: 0733 442455 | www.wagner-group.com

PRAKTISKA TILLBEHÖRI LEVERANSEN INGÅR

 Artikelnr.

Spraypack består av:  

Grundenhet PC HP 30 2383 783

HT-slang Ø19, 10m 2390 763

HT-avlastningsslang DN10, 2,5m 2390 762

Airless pistol AG 19, 250 bar, G-gänga 3/8“,  
inkl. TradeTip 3 munstyckshållare

 
2341 127

TradeTip 3 munstycke 443 553 443

PlastGuard Longlife konserveringsmedel, 5 liter 2399 960 

Artikelnummer 2388 301

KOMBINERAR DET BÄSTA AV TVÅ 
TEKNIKER
Baserat på årtionden av erfarenhet med Airless- och skruvpumpsteknik 
kombinerar WAGNER nu fördelarna med båda teknikerna i en innovativ hög-
trycksskruvspump, vilket skapar det perfekta verktyget för bearbetning av 
högviskösa material.

Vi är övertygade om vår höga kvalitet. 

När du köper en proffs Wagner färgutrustning får du alltid tre års 
tillverkargaranti. Men inte bara det! Om du registrerar dig online kan 
du förlänga denna garantin för ytterligare två år - utan extra kostnad!

www.wagner-group.com/proffsgaranti

Diverse Artikelnr.

Munstycksförlängning, 30 cm, G-gänga, m/hållare, u/munst. 556 075

Munstycksförlängning, 60 cm, G-gänga, m/hållare, u/munst. 556 077

Rengöringskula DN12 2402 355

Rengöringskula DN19 342 330

Rotor och stator komplett, för PlastCoat HP 30 2395 996

Lock för materialbehållare 2400 030

Spackelbord med säckvals 2389 048

PlastGuard konserveringsmedel, 1 liter 2399 959

PlastGuard Longlife konserveringsmedel, 5 liter 2399 960

Slangar Artikelnr.

HT-slang Ø19, 10m 2390 763

HT-avlastningsslang DN10, 2,5m 2390 762

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

Sprutpistoler och munstycken Artikelnr.

Airless pistol AG 19, 250 bar, G-gänga 3/8“,  
inkl. TradeTip 3 munstyckshållare

 
2341 127

Airless pistol Vector Pro, 1/4“, inkl. TradeTip3 munstyckehållare, 
med 4-fingeravtryckare

538 040 

TradeTip 3 munstycken 0553 XXX

HEA ProTip munstycken 0554 XXX

Munstyckshållare, G-gänga 7/8“, för TradeTip 3 munstycken 0289 390

Fördelar  
Airless-teknik

Fördelar  
skruvpumpteknik

• Perfekt kontroll över sprutstrålen

• Hög arbetshastighet

• Mycket bra ytkvalitet

• Perfekt pistolergonomi för ett 
behagligt arbete

• Inget behov av kompressor

• Möjliggör bearbetning av  
högviskösa spackelmaterial

• Enkel och robust teknik

• Skonsam materialmatning

• Steglös reglering av spruttrycket

• Lång livslängd, minimalt 
underhåll

DISPERSIONSSET  
PLASTCOAT HP 30
PlastCoat HP 30 gör poäng med en robust och pålitlig pump och Airless  
teknikens komfort och kontroll. Genom att helt enkelt byta över till disper-
sionssatsen med HEA-teknik kan dispersionsfärger med bästa ytkvalitet  
appliceras utöver material med hög viskositet.

MISSION:  
SPACKLING FÖR 
FULL POWER.
PlastCoat HP 30 –  
kombination av det bästa. 

 Artikelnr.

Dispersionsset PlastCoat HP 30 består av: 2400  684 

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

538 040

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

HEA ProTip munstycke 517 554 517

Adapter FM 1/2BSPP-3/8NPSM 2332 623

Adapter FM 1/4 NPSM-3/8NPSM 179 732

Även för dispersionsfärg med

go.wagner-group.com/pchp30



Med PlastCoat HP 30 kan nästan vilken materialviskositet och -kvalitet som 
helst bearbetas med en enastående prestanda, från färgapplicering till hög-
visköst sprutspackel. Med minimum slitage, driftstopp och reparationsarbete.

MÅNGSIDIGA APPLIKATIONS-
MÖJLIGHETER

DET PERFEKTA VERKTYGET - 
FÖRDELARNA I KORTHET

Lätt att använda:  Den användarvänliga kontrollpanelen för styrning av 
rotor och stator möjliggör störningsfri drift - även för oerfarna användare

Mycket användarvänlig: Konventionella sprutlansar och mortelslangar 
är tunga i handen. Den ergonomiska Airless pistolen AG 19 och högtrycks-
slangen inkl. avlastningsslang är perfekta för att arbeta med högviskösa 
material och säkerställer enkel hantering av slangen och gör utrustningen 
extra användarvänlig.

Pålitlig och beprövad teknik: Skruvpumpar är robusta och lätta att använ-
da. Och med Airless-tekniken kan man dessutom uppnå speciellt högkvali-
tativa ytor och hög arbetshastighet 

Snabb rengöring: Den enkla statormonteringen möjliggör snabb demon-
tering och montering av pumpen för enkel rengöring och underhåll direkt på 
byggarbetsplatsen. Dessutom består de materialbärande delarna av särskilt 
rengöringsvänliga material.

Lång livslängd: Den ventillösa skruvpumpen övertygar genom mindre  
slitage och lätt underhåll.

Bekväm transport: Med kompakta mätt och stora pneumatiska däck 
är PlastCoat HP 30 lätt att flytta runt på byggarbetsplatsen och snabbt  
placerad i fordonet. 

Flexibel användning:  Vid behov kan skruvpumpen snabbt byggas om för 
användning med dispersionsfärg med HEA-teknik. (kräver extra tillbehör)

Vikt 72 kg

Motoreffekt 2,3 kW

Spänning 230 V / 50 Hz

Drifttryck max. 120 bar, 12 MPa

Matarmängd max.  
(Airless dispersions-sprutspackel)

> 10 kg / min

Matningshöjd max. 20 m

Räckvidd max. 22,5 m

Kornstorlek max.* 0,3 mm

*Airless-spackel, dispersions-spackel

TEKNISKA DATA

upp till 200 m² 200 m²-800 m² över 800 m²

Vattenbaserade grundfärger ✓ ✓ ✓

Vattenbaserad dispersionsfärg för 
utom- och inomhus bruk ✓ ✓ ✓

Vävlim och dispersionsfärg ✓ ✓ ✓

Dispersions-spackel ✓ ✓ ✓

Airless-sprutspackel ✓ ✓ ✓

Mineralspackel ✓ ✓ ✓

ANVÄNDBARA MATERIAL

De stora, pneumatiska däcken gör det lätt att 
transportera pumpen på byggarbetsplatsen.

PUMPEN I DETALJ

Perfekt för varje byggarbetsplats

Materialbehållare av plast

för lättare rengöring. Kapacitet på 50 liter. 
Lock för materialbehållare finns som extra 
tillbehör (artikelnummer 2400 030).

Kompakta mått

Med en höjd av 62 cm kan enheten lätt fyllas 
med material.

Med Airless pistol AG 19 kann även högviskösa 
material appliceras utan problem.

Högeffektiv pistol

med dispersionssatsen som består av  
15m slang (DN 10) och Vector Pro pistol 
med HEA munstycke 517.

Snabb att byta över till  
dispersionsarbete

Möjliggör en optimal  
inställning av trycket i 
samordning med det  
material som bearbetas.

Färgkoordinerad  
manometer

utan extra kompressor. Upp till 
120 bar driftstryck.

Tyst och bekväm  
Airless-sprutning 

tack vare den lättlästa  
kontrollpanelen.

Enkel hantering

Spackelbord
med säckvals är en stor hjälp 
vid tömning av spackelsäck-
arna. Finns som extra  
tillbehör (art.nr. 2389 048).


