Professional Finishing

Professional Finishing

FineCoat Accessoires
naaldsets

geschikt voor reparatiewerk, decoratiewerk en diverse

Het FC 9900 basissysteem kan op ieder
ogenblik omgebouwd worden tot een
FC 9900 Power Cart. Ideaal voor grote
oppervlakken en voor klein serie spuitwerk.

De juiste naaldset voor elke toepassing.
Kies de geschikte spuittipopening uit onze
talrijke naaldsets bestaande uit luchtkap,
spuittip en naald.

0524 001 	FineCoat Power Cart

0276 254	naaldset nr. 2
( 0,8 mm)
0276 227	naaldset nr. 3
( 1,3 mm)
0276 228	naaldset nr. 4
( 1,8 mm)
0276 229	naaldset nr. 5
( 2,2 mm)
0276 245	naaldset nr. 6
( 2,5 mm)
0276 211	naaldset nr. 7
( 2,7 mm)
0261 021	naaldset nr. 8
( 3,0 mm)
0261 022	naaldset nr. 9
( 4,0 mm)

(De foto's tonen een FC 9900 basismachine
in combinatie met de Power Cart.)

kleine en grote spuitklussen in bouw en industrie.

Pistolen
Samen met de naaldset en het spuittoestel
vormt het pistool het belangrijkste
onderdeel bij elk spuitproces. Dankzij de
mogelijkheid om de spuitstraal optimaal
in te stellen wordt steeds opnieuw een
perfect resultaat bereikt.
0277 035 	spuitpistool voor FineCoat
9900 + 1 liter onderbeker, incl.
naaldset nr. 4, spuittipsleutel

spuitlans met bovenreservoir
Met de spuitlans met bovenreservoir kunt u
structuurverven zoals kwartsverf, rauhfaser
en andere gevulde materialen verwerken.
0261 024	WSL 60 spuitlans met
bovenreservoir
0261 023 WSL 50 spuitlans voor
aansluiting op een drukvat
0261 027	luchtregelklep voor
WSL 50/60 spuitlans
0261 460 luchtkap 9 mm
0261 461 luchtkap 12 mm
0261 462 luchtkap 14,5 mm
0261 470 spuittip 3 mm*
0261 463 spuittip 4 mm*
0261 464 spuittip 6 mm*
0261 465 spuittip 8 mm*
0261 466 spuittip 10 mm*
0261 469 spuittip 12 mm*

spuittipverlengstuk voor radiatoren
Met de spuittipverlenging voor radiatoren
kunnen zelfs moeilijk te bereiken plaatsen
gemakkelijk en snel gespoten worden.
0261 020	Spuittipverlengstuk voor
radiatoren RN 30, 30 cm
0261 026	Blaasnozzle om bijv.
schuurstof weg te blazen

* = voor WSL 50/60

luchtslangen
Door het complete aanbod van diverse
luchtslangen kunt u altijd de juiste slang
voor uw toepassing vinden.
0276 233 Luchtslang 4,5 m
0276 234 Luchtslang 7,5 m
0261 255	Slangenset compleet; 8,2 m;
DN10 (lucht en materiaal)
0276 233 Zweepslang, extra flexibel,
lengte 60 cm

Garantie-offensief!
Op ieder nieuw aangekocht professioneel verfspuitapparaat
biedt WAGNER u nu een fabrieksgarantie van 3 jaar aan.
Als u zich online registreert, krijgt u er twee extra jaren
garantie bij. Dit is uniek in de industrie!
Want: we zijn overtuigd van onze professionele kwaliteit.
Geloof ons op ons woord!

WSB Finishing Equipment BV
De Heldinnenlaan 200
3543 MB Utrecht
Tel. +31 30 241 41 55
info@wsb-wagner.nl

WSB Finishing Equipment
Veilinglaan 56-58
1861 Wolvertem
Tel. +32 2 269 46 75
info@wsb-wagner.be

afzonderlijk drukreservoir
Opgeruimd en uit de weg. U kunt het
praktische afzonderlijke drukreservoir
van 2 liter gemakkelijk aan bijv. de
steiger hangen.
0524 232

drukreservoir van 2 liter
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robuuste wagen

FineCoat 9900
HVLP spuitinstallatie

Het krachtigste toestel in zijn klasse
dankzij de 5-trapsturbine
Onvergelijkbaar fijn
spuitpatroon
Licht en compact

t e i ts Kwali nsief!
offe

Finish 270
FineCoat 9900

FineCoat 9900

licht en COMPACT met praktische details
Vlakke straal horizontaal, verticaal en ronde straal

Spuitstraal verstelbaar

■	
Uitgebreide toepassingsmogelijk-

U kunt de opbrengst
van de lucht en het verfmateriaal rechtstreeks
op het pistool in slechts

één beweging
regelen.

FineCoat 9900 PC

De spuitstraal kan met één
beweging rechtstreeks op het
pistool precies

op het te
behandelen vlak worden
ingesteld.

heden voor binnen en buiten
	
Licht in het gebruik
	
Eenvoudig aanbrengen van decoratieve
materialen zoals meerkleuren verven
Productief, met tijdbesparing van meer dan
60% in vergelijking met kwast en rol
	
Een verfbesparing van 40% in vergelijking met
conventioneel hoge druk luchtspuiten

	
Krachtig genoeg voor grote oppervlakken dankzij
het drukvat van 9,5 liter
Mobiel voor flexibel gebruik
Groot werkbereik
	
Praktische opbergvakken
	
Gemakkelijk te transporteren
met inschuifbare handgreep
	
Automatisch uit- en inschakeling
van de luchtcompressor

Handige houder
voor het pistool. Tijdens
een pauze bij het werk en
tijdens transport kan het
Het pistool is

het meest krachtige toestel

ergonomisch en
licht ontworpen en

worden bevestigd.

Waterverdunbare en oplosmiddelhoudende materialen kunnen

onverdund worden aangebracht, of indien nodig aan de spuit-

onverdund worden aangebracht, of indien nodig aan de spuit-

viscositeit worden aangepast: grondverf, impregneermiddelen,

viscositeit worden aangepast: grondverf, impregneermiddelen,

beitsen, lakverf, blanke lak, kleurlak, roestwerende verf,

beitsen, lakverf, blanke lak, kleurlak, roestwerende verf,

radiatorenverf, hamerslaglak, meerkleurenverf en nog veel meer.

radiatorenverf, hamerslaglak, meerkleurenverf en nog veel meer.

ligt comfortabel in de

Turbinelucht

Lagedruk HVLP-spuitinstallatie- compact
en krachtig met een
opmerkelijk fijn spuitpatroon - vooral met
verf op waterbasis.
Het alternatief voor
schilderen met kwast
en rol

pistool veilig op het toestel

Waterverdunbare en oplosmiddelhoudende materialen kunnen

hand.
Het materiaal wordt
verstoven met lage
druk en een hoge
luchtopbrengst

Snelkoppeling met integrale snelkoppeling voor

snelle aansluiting
van het pistool op de

Drukopbouw in
verfreservoir van 1 liter

luchtslang.

Met de techniek van de lage luchtdruk wordt het
verfmateriaal verstoven met een grote hoeveelheid
lucht, die onder lage druk staat (tot 0,7 bar) in ver-

FineCoat 9900 leveringsomvang:

FineCoat 9900 PowerCart leveringsomvang:

gelijking tot conventioneel hogedruk luchtspuiten.

- FineCoat 9900 turbine
- FineCoat pistool (met reservoir van 1 liter,
naaldset nr. 4 (1,8 mm) en naaldsetsleutel)
- 7,5 m slangenset incl. snelkoppelingsadaptor

- Wagen
- FineCoat 9900 turbine
- FineCoat pistool (met naaldset nr. 4 en naaldsetsleutel)
- Drukvat compleet met drukregelaar
- 9 m slangenset
- Gereedschap

Artikel nr.

0524 002

Artikel nr.

2302 281

Verf en lak op waterbasis met een hoog gehalte
aan vaste stoffen, die steeds meer worden gebruikt,
kunnen worden aangebracht dankzij de 5-traps
turbine.

Snelle reiniging van
de luchtfilter zonder
gereedschap. Filter uitnemen,

Met de hoge werksnelheid van de FineCoat 9900

gewoon schoonblazen of

toestellen kunnen zelfs zeer grote opdrachten snel

uitkloppen en opnieuw

Technische gegevens

FineCoat 9900

Technische gegevens

FineCoat 9900 PC

en efficiënt worden uitgevoerd. Door het minimale

monteren.

Turbine

5-traps

Turbine

5-traps

spuitverlies met de techniek van lage luchtdruk

Spanning

230 V, 50/60 Hz

Spanning

230 V, 50/60 Hz

(HVLP) verloopt het spuiten ook milieuvriendelijk

Vermogen

1500 watt

Vermogen

1500 watt

en zuinig.

Dynamische druk

0.68 bar

Dynamische druk

0.68 bar

Reservoirinhoud

1 liter

Reservoirinhoud

9,5 litres

Gewicht

15 kg

Gewicht

45 kg

Uiterst krachtig
dankzij de 5-traps turbine.

