
Ogromne korzyści

WAGNER Cobra®
Cobra® to wysokociśnieniowa pompa dwumembranowa, 
odpowiednia do natrysku metodą Airless i Aircoat, aż do 250 
bar. Jest pierwszą wysokociśnieniową pompą pneumatyczną 
bez uszczelnień - dzięki technologii membranowej nie ma 
potrzeby ich stosowania! Brak kontaktu pomiędzy 
materiałem i powietrzem zewnętrznym (pompa jest 
całkowicie szczelna),oraz minimalne siły ścinające czynią ją  
idealną do wszelkiego rodzaju materiałów, również tych 
najbardziej problemowych jak: farby reaktywne, akrylowe, 
izocjaniany oraz materiałów wysoko ściernych. Pompa 
pracuje przy niezwykle niskich pulsacjach, tworząc jednolity 
strumień farby i osiągając przy tym perfekcyjne pokrycie i 
znakomitą jakość powierzchni. Udało się ją  tak 
zaprojektować, aby mocno obniżyć zużycie rozpuszczalnika i 
odpady materiału podczas zmiany koloru i płukania.

Rewolucyjna zasada 
działania
Pneumatyczny silnik Icebreaker ® oddziałuje na układ 
hydrauliczny z ciśnieniem w stosunku 40:1, zawarty w nim 
olej przesyła ciśnienie do pompowanego materiału poprzez 
dwie membrany. Podczas gdy pierwsza membrana tworzy 
ssanie, druga dostarcza materiał.
Specjalne zawory wlotowe oraz bardzo wytrzymała 
konstrukcja membran pozwala na pracę o dużej 
częstotliwości. To, co mogło dotychczas stanowić problem 
dla standardowych pomp tłokowych czy miechowych, jest w 
tej chwili bez trudu osiągane przez wyjątkowo szybką Cobrę.

Regulacja ciśnienia

Pneumatyczny silnik IceBreaker®

Olej tłokowy

Membrana

Przyłącze materiału

Opatentowane chłodzenie powietrza w obiegu

Pneumatyczny silnik Icebreaker ® oddziałuje na układ
hydrauliczny z ciśnieniem w stosunku 40:1, zawarty w nim
olej przesyła ciśnienie do pompowanego materiału poprzez
dwie membrany. Podczas gdy pierwsza membrana zasysa, 
druga pompuje materiał.
Specjalne zawory wlotowe oraz bardzo wytrzymała
konstrukcja membran pozwala na pracę o dużej
częstotliwości. To, co mogło dotychczas stanowić problem
dla standardowych pomp tłokowych czy  nurnikowych, jest w 
tej chwili bez trudu osiągane przez wyjątkowo szybką Cobrę.

Najwyższa jakość powłoki
Trwałość i niezawodność
Najlżejszy w swojej klasie
Najbardziej miękki spust w swojej klasie

Pistolety Air Coat – seria 4000
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Technologia AirCoat

Nowa seria pistoletów AirCoat 4000

Technologia AirCoat – jest to wyjątkowa metoda 
(Airless + powietrze), która zapewnia jednorodne rozpylanie 
lakieru przy bardzo niskim ciśnieniu 
(już od 60 bar w zależności od lepkości materiału).
Zasilanie pistoletów AirCoat realizowane jest przez 
pneumatyczne pompy tłokowe lub membranowe.

Tak doskonały efekt uzyskiwany jest dzięki doprowadzeniu 
powietrza osłonowego bezpośrednio na strumień lakieru 
wydostającego się z otworu dyszy.
Efektem jest istotne obniżenie pylenia w porównania z metodą 
Airless oraz pneumatyczną (do 15% w stosunku do Airless 
i do 40% w stosunku do metody pneumatycznej).

Dysze AirCoat firmy Wagner produkowane są z największą 
precyzją z materiałów wysokiej jakości.
Dzięki odpowiedniemu prowadzeniu powietrza, Wagner 
obniżył ciśnienie lakieru co skutkuje bardziej miękkim 
i jednorodnym strumieniem.

Technologia AirCoat zapewnia doskonałą jakość powłoki 
dzięki idealnemu rozpylaniu. 

powietrze 
rozpylające   

Niezawodny pistolet przeznaczony do ciągłej pracy. Wykonany 
z duraluminium jest wyjątkowo trwały i lekki. Może pracować 
niezawodnie nawet w najtrudniejszych warunkach z lakierami 
dwukomponentowymi.

Zastosowanie:

lakierowanie mebli 
i stolarki
maszyny i pojazdy
maszyny rolnicze
konstrukcje stalowe

Materiały natryskowe:

bejce
lakiery wodne 
i rozpuszczalnikowe
materiały poliuretanowe 
i epoksydowe
lakiery UV
lakiery HS

Wagner wprowadza najnowszą serię pistoletów GM 4000 w 
odpowiedzi na potrzeby rynku, skupiając się na ergonomii i 
idealnym rozpylaniu.

powietrze 
kształtujące   

lakier  
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Ergonomiczna budowa dostosowana do każdej ręki

Idealne ułożenie w dłoni oraz lekkość była celem projek-
tantów tworzących te dwa pistolety o różnych rozmiarach.
Mniejsze zmęczenie ręki zapewnia przesunięcie środka 
ciężkości pistoletu ku tyłowi oraz minimalna siła potrzeb-
na do uruchomienia spustu.

Można wybrać pomiędzy pistoletem o max. ciśnieniu 160 
lub 250 bar. Wersja 160 barowa charakteryzuje się bardziej 
miękkim spustem.

ERGONOMICZNA BUDOWA DOSTOSOWANA DO KAŻDEJ RĘKI

wąska rękojeść
ultralekki 437 g

szersza rękojeść
lekka budowa 595 g

Ultralekki pistolet GM 4100AC

Lekki pistolet GM 4700AC

Dane techniczne: GM 4100AC

Długość:  206 mm/8.1 inch

Szerokość:  173 mm/6.8 inch

Waga:  437 g

Max. ciśnienie powietrza:  8 bar/ 08 MPa/ 120 psi

Max. ciśnienie lakieru:  160 bar/ 16 MPa/ 2320 psi
                                       250 bar/ 25 MPa/ 3625 psi
Przyłącze materiału:  NPSM ¼’ 

Przyłącze powietrza:  G ¼ ‘

Materiały mające kontakt z lakierem:  
stal nierdzewna, węglik spiekany, POM, PTFE, FPM, PA

Dane techniczne: GM 4 00AC

Długość:  216 mm/8.5 inch

Szerokość:  173 mm/6.8 inch

Waga:  59

Max. ciśnienie powietrza:  8 bar/ 08 MPa/ 120 psi

Max. ciśnienie lakieru:  160 bar/ 16 MPa/ 2320 psi

                                       250 bar/ 25 MPa/ 3625 psi
Przyłącze materiału:  NPSM ¼’ 

Przyłącze powietrza:  G ¼ ‘

Materiały mające kontakt z lakierem:  
stal nierdzewna, węglik spiekany, POM, PTFE, FPM, PA

7

5 g

 Technologia AirCoat dla najwyższej jakości powłoki

Technologia AirCoat

Nowa seria pistoletów AirCoat 4000

Technologia AirCoat – jest to wyjątkowa metoda 
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GM 4100AC
wąska rękojeść
ultralekki 437 g

Ultralekki pistolet GM 4100AC

Lekki pistolet GM 4700AC

W pistoletach GM 4700 AC zastosowano innowacyjny filtr lakieru chroniony patentem Wagner-a. 
W nowym rozwiązaniu lakier płynie od wewnątrz na zewnątrz filtra. Dzięki temu udało się skrócić filtr, 
wyeliminowano sprężynę dociskową oraz zwiększono o 53% powierzchnię filtracyjną.

INNOWACYJNY FILTR LAKIERU

Pistolety serii 4000 uzyskują najwyższy, bo aż 93% transfer lakieru - według normy europejskiej 
- EN-13966-1 co oznacza że 93% lakieru podawanego z pistoletu trafia na lakierowany detal.
Potwierdza to certyfikat z niezależnej jednostki badawczej - firmy FRAUNHOFER Institut 
für Produktionstechnik und Automatisierung IPA ze Stuttgartu.

WYKORZYSTANIE LAKIERU W 93%

ERGONOMICZNA BUDOWA DOSTOSOWANA DO KAŻDEJ RĘKI
Idealne ułożenie w dłoni oraz lekkość była celem projektantów 
tworzących te dwa pistolety o różnych rozmiarach.
Mniejsze zmęczenie ręki zapewnia przesunięcie środka ciężkości 
pistoletu ku tyłowi oraz minimalna siła potrzebna  do uruchomienia 
spustu. Można wybrać pomiędzy pistoletem o max. ciśnieniu 160 
lub 250 bar. Wersja 160 barowa charakteryzuje się bardziej 
miękkim spustem.

GM 4700AC
szersza rękojeść
lekka budowa 595 g
wymiana filtra bez użycia narzędzi

NA J W Y Ż S Z Y   T R
A

N
S

FER  LAKIERU

WG NORMY EUROPEJSKIEJ 

EN 13 966-1

POTWIERDZONE CERTYFIKATEM 

IPA STUTTGART



Wysokiej jakości zestawy lakiernicze

Urządzenia 
dwukomponentowe
Urządzenia dwukomponentowe Wagnera pozwalają 
na szybką, precyzyjną i bezpieczną aplikację lakierów 
poliuretanowych oraz innych 2K.

Linia pistoletów automatycznych 
GA 3000 zapewnia wysoką 
produktywność i powtarzalność. 
Pistolet zamontowany jest na płycie 
bazowej, co pozwala na szybki 
demontaż bez utraty parametrów 
natrysku. Wersje specjalne 
do robotów oraz do lakierów UV.

Firma Wagner oferuje całą gamę zestawów lakierniczych 
na bazie pneumatycznych pomp tłokowych 
oraz elektrycznych pomp membranowych, 
które dobierane są w zależności od potrzeb klienta.

Pistolet automatyczny GA 3000 AirCoat

Więcej informacji oraz szeroką 
gamę akcesoriów można znaleźć 
w katalogu Wagner.

Ogromne korzyści

WAGNER Cobra®
Cobra® to wysokociśnieniowa pompa dwumembranowa, 
odpowiednia do natrysku metodą Airless i Aircoat, aż do 250 
bar. Jest pierwszą wysokociśnieniową pompą pneumatyczną 
bez uszczelnień - dzięki technologii membranowej nie ma 
potrzeby ich stosowania! Brak kontaktu pomiędzy 
materiałem i powietrzem zewnętrznym (pompa jest 
całkowicie szczelna),oraz minimalne siły ścinające czynią ją  
idealną do wszelkiego rodzaju materiałów, również tych 
najbardziej problemowych jak: farby reaktywne, akrylowe, 
izocjaniany oraz materiałów wysoko ściernych. Pompa 
pracuje przy niezwykle niskich pulsacjach, tworząc jednolity 
strumień farby i osiągając przy tym perfekcyjne pokrycie i 
znakomitą jakość powierzchni. Udało się ją  tak 
zaprojektować, aby mocno obniżyć zużycie rozpuszczalnika i 
odpady materiału podczas zmiany koloru i płukania.

Rewolucyjna zasada 
działania
Pneumatyczny silnik Icebreaker ® oddziałuje na układ 
hydrauliczny z ciśnieniem w stosunku 40:1, zawarty w nim 
olej przesyła ciśnienie do pompowanego materiału poprzez 
dwie membrany. Podczas gdy pierwsza membrana tworzy 
ssanie, druga dostarcza materiał.
Specjalne zawory wlotowe oraz bardzo wytrzymała 
konstrukcja membran pozwala na pracę o dużej 
częstotliwości. To, co mogło dotychczas stanowić problem 
dla standardowych pomp tłokowych czy miechowych, jest w 
tej chwili bez trudu osiągane przez wyjątkowo szybką Cobrę.

Regulacja ciśnienia

Pneumatyczny silnik IceBreaker®

Olej tłokowy

Membrana

Przyłącze materiału

Opatentowane chłodzenie powietrza w obiegu

Pneumatyczny silnik Icebreaker ® oddziałuje na układ
hydrauliczny z ciśnieniem w stosunku 40:1, zawarty w nim
olej przesyła ciśnienie do pompowanego materiału poprzez
dwie membrany. Podczas gdy pierwsza membrana zasysa, 
druga pompuje materiał.
Specjalne zawory wlotowe oraz bardzo wytrzymała
konstrukcja membran pozwala na pracę o dużej
częstotliwości. To, co mogło dotychczas stanowić problem
dla standardowych pomp tłokowych czy  nurnikowych, jest w 
tej chwili bez trudu osiągane przez wyjątkowo szybką Cobrę.
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