Power
play PC
Ice
Breaker
Wysokociśnieniowe
pompy
tłokowe
every time.

Doskonała aplikacja dla antykorozji.
Niezawodne działanie przy maksymalnej wydajności.
Niezwykle wytrzymałe i łatwe w obsłudze.

Pełna moc, optymalna ochrona przed korozją
Wysokociśnieniowe pompy tłokowe IceBreaker PC WAGNER
Duże ciśnienie i wysoka wydajność dla materiałów grubopowłokowych
Niezawodne nawet w trudnych warunkach
Wytrzymała i solidna konstrukcja

WAGNER oferuje urządzenia i systemy dla wszystkich
obszarów przemysłowego pokrywania powierzchni.
Nasze innowacyjne produkty i rozwiązania wyróżniają się
pod względem jakości, efektywności i wydajności.
WAGNER opracował jednokomponentowe pompy tłokowe
IceBreaker PC do natrysku ciężkich farb antykorozyjnych.
Jest to spójne rozwiązanie dla ekstremalnych wyzwań,
nawet w najtrudniejszych warunkach.
• Bezobsługowy silnik pneumatyczny gwarantuje bardzo niską
pulsację dla uzyskania znakomitej jakości natrysku
- nawet podczas ciągłej pracy
• Idealne dla grubopowłokowej ochrony antykorozyjnej - nawet
przy aplikowaniu dużej ilości materiału i użyciu kilku pistoletów
• Bardzo wytrzymałe, niezawodne i łatwe w utrzymaniu podczas
codziennego użytkowania

Właściwe wyposażenie dla ciężkich prac
Trudne warunki? Możesz polegać na skutecznych pompach
wysokociśnieniowych WAGNER IceBreaker PC.

Wysokie ciśnienie
Duży przekrój sekcji farby
sięgający nawet 300 cm3
na podwójny skok tłoka,
zapewniają niewielką prędkość
tłoka i wysokie ciśnienie
dynamiczne. Idealne do natrysku
materiałów ściernych, takich jak
farby z pyłem cynkowym.

Możliwości montażu
osprzętu
Wózek CaddyRack posiada miejsca
na węże materiału, pistolet i układ
ssący. Bez trudu można również
umieszczać akcesoria do innych
systemów aplikacyjnych.

Bardzo duży zawór
Zawór wlotowy pompy z bardzo
dużą średnicą (45mm) umożliwia
płynne dostarczanie materiału
przez cały czas. Do szybkiego
demontażu wystarczy jedno
uderzenie młotkiem - to jeszcze
nigdy nie było tak łatwe.

Maksymalna wydajność
zasysania
Wąż układu ssącego o średnicy
38mm (1,5”) lub 25mm (1”).
Bardzo duże zawory wlotowe
dla osiągnięcia maksymalnego
przepływu zasysania.
Jest to zaleta nie do przebicia,
szczególnie dla materiałów
o wysokiej lepkości. Proste
otwieranie zaworu umożliwia
łatwą konserwację.

Solidny i wytrzymały
Wózek RackCaddy jest wyjątkowo
solidny. Zintegrowany uchwyt
ułatwia transport dźwigiem.
RackCaddy zapewnia całkowitą
ochronę pompy i akcesoriów
- nawet przy przewróceniu
agregatu.

antykorozyjnych
Silnik powietrzny
IceBreaker
Bardzo prosta obsługa
Zintegrowany trójdrożny zawór
główny umożliwia łagodny start i
automatyczną regulację ciśnienia

Specjalna budowa silnika
uniemożliwia jego zamarzanie
nawet przy bardzo dużych
wydajnościach pracy i wysokiej
wilgotności powietrza
zasilającego.

Blok farby
RackCaddy
Bardzo praktyczna ochrona pompy
i akcesoriów z każdej strony.
Solidna i wytrzymała konstrukcja
do pracy w każdych warunkach.

Zaprojektowany do pompowania
nowoczesnych materiałów
antykorozyjnych o dużej
zawartości ciał stałych.
Duże przekroje zaworów i trwałe
samoregulujące się uszczelnienia
umożliwiają pracę z materiałami
wysokościernymi i lepkimi.

Dodatkowy filtr powietrza
Filtr chroni silnik przed niskiej
jakości powietrzem w miejscu
pracy i zapewnia niezawodne
działanie.

Układ ssący
Duży i bardzo giętki wąż ssący
o średnicy 38mm (1,5”) lub
25mm (1”). Szybkozłącze
umożliwia osiąganie optymalnych
wydajności ssania i proste
czyszczenie po zakończeniu pracy.

Dobrze przygotowana już od startu
Wybierz odpowiednią wysokociśnieniową pompę tłokową IceBreaker PC
dla swojego indywidualnego zakresu pracy i wymagań

Wybór odpowiedniej pompy:
1. Ustal niezbędną wielkość przepływu materiału.

Ilość pistoletów, wymagana grubość powłoki, szybkość pracy oraz
szerokość strumienia natryskowego wyznaczają niezbędną wydajność 
pompy. Zalecane przez dostawcę materiału wielkości dysz w rezultacie
określają konieczny przepływ materiału.

Przepływ:

Liczba pistoletów:
 

2. Niezbędne ciśnienie materiału:

Ciśnienie


natrysku:
Straty ciśnienia
przy wężu 15m:

Dostawca materiału określa niezbędne ciśnienie natrysku.
Zależy ono od lepkości, długości i przekroju węży podających farbę.
Należy również uwzględnić spadki ciśnienia sprężonego powietrza
w przewodach zasilających.




 litrów/min 

CBS

ok. 60 bar
  

Zalecane ciśnienie
materiału:


3. Wybór pompy:

Odpowiedni

wybór:


Tabela obejmuje pompy o polecanych przepływach materiału i zakresach 
ciśnień natrysku. Podane wartości mają charakter orientacyjny.




CBS
Jaguar 75 - 150
lub
Jaguar 55 - 200

Pompy

Leopard 48 - 110

Jaguar 75 - 150

Jaguar 55 - 200

Tiger 72 - 300

Max. ciśnienie pracy
Wydajność na cykl
Przepływ przy 60 cyklach/min.
Max. ciśnienie zasilające
Gwint układu ssącego
Przyłącze wysokiego ciśnienia

CBS
DN©
 litrów/min
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.
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DN©
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ͅĸ

CBS
DN©
 litrów/min
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CBS
DN©
 litrów/min
CBS
ͅĸ

gwint G ½”

gwint G ½”

gwint G ½”

Obszary zastosowań
Z pyłem cynkowym
Przeciwpożarowe
Grubopowłokowe
Przeciwporostowe
Bitumy
Wysoka zawartość ciał stałych
Materiały rozpuszczalnikowe
Wodorozcieńczalne

gwint

małe - średnie powierzchnie
średnia lepkość
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średnie - duże powierzchnie
wysoka lepkość

duże powierzchnie
wysoka lepkość
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bardzo wysoka lepkość

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

Czego więcej mógłbyś chcieć?
Według potrzeb, w każdej chwili możesz otrzymać wszystkie odpowiednie akcesoria, takie jak:
wąż materiału, układ ssący, pistolet, dysza, czy dodatkowy filtr dla Twojego podstawowego urządzenia.
Do natychmiastowej dostawy proponujemy również w pełni skonfigurowane urządzenia.

Pistolet G15

Węże materiału

Niezwykle wytrzymały w
trudnych warunkach. Z dyszą
ProfiTip, uchwytem oraz
szerokim wyborem dysz o
różnych rozmiarach otworów
i szerokości natrysku.
Maksymalne ciśnienie: 530 bar

Węże o średnicach 6 (1/4”)
oraz 10 (3/8”) z dodatkowym
pejczem dla lepszej obsługi.

Filtr powietrza

Podgrzewacz materiału

1-calowy filtr powietrza chroni
silnik przed zanieczyszczeniami
w powietrzu.
Bezpiecznie zamontowany
na wózku.

Profesjonalny podgrzewacz
przepływowy dla łatwiejszego
podawania materiału i
uzyskiwania równomiernych
powłok lakierniczych.
Bezpiecznie montowany
na wózku.

Praca z dwoma komponentami?
Żaden problem!
Wagner oferuje odpowiednie dla systemów 2-komponentowych urządzenia TwinControl. W przeciwieństwie do ręcznego mieszania materiałów urządzenia
te oszczędzają czas i materiał dając w efekcie wysokiej
jakości powłokę malarską.

Gotowe do pracy
Zestaw Spray Pack Wagner do natychmiastowego użytku
1. Zestaw podstawowy

1. Zestaw w pełni wyposażony

Pompa na wózku z zamontowanym
filtrem wysokiego ciśnienia i
powrotem materiału

Pompa na wózku z zamontowanym filtrem
wysokiego ciśnienia i powrotem materiału,
układem ssącym, pistoletem, dyszą oraz
dodatkowym filtrem sprężonego powietrza.

Leopard 48-110

Pompa
Wózek
Filtr wysokiego ciśnienia
Wąż przelewowy
Filtr powietrza (1”)
Układ ssący Φ25 (1”)
Układ ssący Φ38 (1 ½”)
Wąż wys. ciśnienia Φ6,Φ10m
Wąż wysokiego ciśnienia
Φ10, 15m z pejczem Φ6
Pistolet Airless G15AL
Dysza ProfiTip, rozmiar
Waga
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Jaguar 55-200
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Tiger 72-300
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Elementy zestawu

Jaguar 75-150

