
WAGNER behoort al tientallen jaren tot de toonaangevende fabrikanten van
spuitinstallaties voor o.a. lak, muurverf en pleistermaterialen. Het productengamma
bestaat uit verfspuitapparatuur voor de doe-het-zelver tot professioneel
schildersgereedschap en grote spuitinstallaties voor de industrie.
Aan de basis van ons bedrijf ligt van oudsher een intensieve dialoog met klanten,
fabrikanten van materialen en partners in de markt. Op deze basis ontwikkelt
WAGNER apparaten die u bij het dagelijkse werk die beslissende voorsprong geeft.

Maak het eenvoudig -
met WAGNER! 

Airless  
membraanpompen 

Airless zuigerpompen 

PumpRunner - ONMISBAAR accessoire !
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■ Tijdrovende pompreiniging?

■ Ingedroogd inlaatventiel?

■ Lekkende verf tijdens transport?

Professional Finishing Professional Finishing

SF 21

SF 23

SF 27

SF 31

SF 7000

Nespray Deco

Nespray 31

PS 24

PS 26

PS 30

PS 34

PS 3.25

PS 3.29

PS 3.31

PS 3.34

WSB Finishing Equipment B. V. 
NL-3542 EC Utrecht
T: +31 (0)30 241 41 55
F: +31 (0)30 241 17 87
Email: info@wsb-wagner.nl 

WSB Finishing Equipment
B-1861 Wolvertem
T: +32 (0)2 269 46 75
F: +32 (0)2 269 78 45
Email: info@wsb-wagner.be www.wsb-wagner.eu



Professional Finishing

PumpRunner
Snel - Lekvrij - Eenvoudig!

■ Sneller in bedrijf nemen

■ Lekvrij transporteren

■ Eenvoudige reiniging

WAGNER PumpRunner
Bespaar waardevolle werktijd met dit nieuwe en praktische 
hulpmiddel voor membraan- en plunjerpompen.

Eenvoudige reiniging
Eenvoudiger kan niet: de PumpRunner wordt over de aanzuigbuis geschoven, 
met water gevuld en door middel van twee spanclips luchtdicht afgesloten. Wij 
adviseren u EasyClean toe te voegen als nuttig hulpmiddel voor het reinigen en 
conserveren.

Met de WAGNER PumpRunner is uw pomp altijd inzetbaar
Bestel de WAGNER PumpRunner nu onder artikelnummer 2306 987
Daarbij: EasyClean, reiniging- en conserveringmiddel, 118 ml, artikelnr.: 0508 620
Of EasyClean, reiniging- en conserveringmiddel, 1 l, artikelnr.: 0508 281

Lekvrij transporteren
De PumpRunner sluit het aanzuigsysteem volledig af en voorkomt dat verf gaat 
lekken. Uw auto blijft vanaf nu schoon!

Snel in bedrijf nemen
De ventielen drogen niet langer uit en verkleven niet meer. Wanneer men het 
apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, zorgt de luchtdichte afsluiting ervoor 
dat het onmiddellijk bruikbaar en inzetbaar is. Ook na langere werkonderbrekingen 
of na het verplaatsen naar een andere bouwplaats kan de pomp onmiddellijk weer 
in gebruik genomen worden.


