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Maak uw huidige Wagner AirCoat spuitsysteem nóg eenvoudiger 

in gebruik... met het AC COMPACT systeem.
De krachtige, stille compressor die u eenvoudig op uw huidige Wagner AirCoat installatie kunt bevestigen.

Dit geïntegreerde luchtcompressor-systeem biedt u alle voordelen 
van de veel geprezen Wagner AirCoat techniek, maar bovendien:

-  geen gesleep met compressor en losse lucht slang meer

-  voldoende opbrengst voor alle spuitapplicaties

-  fluisterstil

-  geschikt voor gebruik met aanzuigsysteem of 5/20 liter bovenbeker

-  stevige en eenvoudig te reinigen rvs-behuizing

-  1 stekker systeem

-  eenvoudige montage voor nieuwe of bestaande AirCoat installaties 

Technische gegevens:
Max. luchtdruk  2,8 bar

Opbrengst ca. 125 l/minuut continu bij 2,8 bar

Vermogen 545 Watt

Artikelnummer 7600000

* Het  AC COMPACT systeem

kan op de Wagner SF 23, 27 en 31 

aangesloten worden. Wel dient i.v.m. 

het luchtverbruik de AC 4600 Prof 

pistool met groene luchtkap te worden 

gebruikt. 
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De Wagner AC COMPACT AirCoat spuitinstallaties met geïntegreerde compressor. 
Voor nevelarm spuitwerk met o.a. lak en latex. Geen gesleep met aparte compressors meer en ruim voldoende luchtopbrengst voor het mooiste 

spuitbeeld met minimale nevel. Door gebruik te maken van de unieke Wagner membraantechniek kunt met een zeer lage spuitdruk werken zonder 

hinderlijke pulsatie in het spuitbeeld zoals bij plunjerpompen. Met geïntegreerde compressor voor nòg meer bedieningsgemak.

AC 4600 Prof pistool met

groot pistoolfilter en

omkeerbare spuittips

Standaard met 5 liter bovenbeker* 

direct op de pomp voor snel en 

gecontroleerd reinigen.

Pulsatievrije membraanpomp, ook 

bij lage spuitdruk. 

Standaard luchtdrukregelaar voor 

exacte luchthoeveelheid en 

verfijnde verneveling.

Geen hogedrukfilter nodig, dus 

minder onderhoudskosten en 

sneller reinigen of van kleur 

wisselen

Nieuwe, zeer flexibele

slangenset 10 m.

Geïntegreerde, 

fluisterstille compressor

SuperFinish 23 AC COMPACT
Voor lak en latex

Max. spuitdruk 250 bar

Max. opbrengst 2,4 l/minuut

Max. spuittip 0,023"

SuperFinish 27 AC COMPACT
Voor o.a. lak, grotere latexwerken en buitenmuurverven

Max. spuitdruk 250 bar

Max. opbrengst 3,0 l/minuut

Max. spuittip 0,027"

* ook te gebruiken met 20 liter bovenbeker of rvs zelfreinigend aanzuigsysteem


