
Naše kvalita vás přesvědčí. Slibujeme!
Každý, kdo si u nás zakoupí toto stříka-
cí zařízení získává 3 roky záruku a pokud 
se u nás zaregistruje na mailové adrese :  
info@e-coreco.cz další 2 roky navíc zdarma!

www.e-coreco.cz

★ ★ WAGNER doporučuje
★ ★ Omezené využití

Stříkací nástavec
Díl číslo

FineSpray
2321 877

StandardSpray
2321 879

WallSpray
2321 880

Tryska Kruhová 
tryska

Štěrbinová 
tryska

Štěrbinová 
tryska

Glazury 
nízkoviskózní a řídké 
materiály

★ ★ ★ ★ ★ ★

Standardní barvy 
vodou-ředidlem 
ředitelné

★ ★ ★ ★ ★ ★

Velmi viskózní barvy  
vodou a ředidlem 
ředitelné

★ ★ ★ ★ ★ ★

Vnitřní nástěnné 
barvy emulze a 
latexové barvy

★ ★ ★ ★ ★ ★

Bez kompromisů při výběru 
barev a materiálů

Pomocí několika různých nástavců můžete Váš 
FinishControl používat v širokém spektru aplikací a stří-
kat jak řídké materiály - barvy, mořidla, lazury,apod., tak i 
husté emulze, malířské barvy nebo akrylátové nátěry.  
Click & Paint systém umožňuje rychlou výměnu násta-
vců.

Plná výbava

FC 3500 (1) se dodává v přenosném kufru (2), 
vybaveném komfortním popruhem na rameno ke 
snadnému přenosu (3), popruh lze připevnit jak ke kufru, 
tak i ke stříkací pistoli. V kufru je dále násl.příslušenství: 
čistící štětec (4), filtr pro velmi viskózní materiály (5), filtr 
pro nízko viskózní materiály (6), 3 náhradní vzduchové 
filtry (7) a 3 trychtýře pro snadné nalévání barev (8).
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TECHNOLOGY BY WAGNER
FC 3500

NEW



Kompaktní víceúčelové zařízení 
pro projekty do 50 m² 
1    Šikovné: I když nejmenší ve své třídě FC 3500 je k dispo-

zici na každém staveništi. Praktický popruh umožňuje 
snadný přenos a neúnavnou práci.

2    Flexibilní: Ideální k práci do 50 m² a opravy nebo menší 
práce.

3    Univerzální: Stříká jak vodou, tak i ředidlem ředitelné 
materiály jako jsou laky, lazury, disperze a to díky výměn-
ným stříkacím nástavcům.

4    Rychlé: Díky výkonné turbíně a moderní štěrbinové 
trysce.¨

5    All inclusive: Praktický přenosný kufr s dostatkem místa 
jak pro zařízení, tak i dva vzpřímeně umístěné nástavce, 
které tak lze přenášet i naplněné

FC 3500 z blízka

Moderní Visco technologie trysky pro-
dukuje velmi kvalitní nástřik, dokonce 
i u velmi hustých materiálů. To jen díky 
štěrbinové trysce, která také výrazně 
zrychluje práci.

VISCOVISCO
NOZZLENOZZLE

FC 3500 je obzvláště snadné zařízení 
k obsluze. (1) Velmi jemná regulace 
vzduchu a (2) množství materiálu 
umožňuje přesné sladění materiálu, 
který používáte. (3) Úroveň stříkání a 
šířka paprsku jsou dalším nastavením 
přizpůsobitelným k objektu, který 
chcete stříkat.

CONTROL
DIRECT SPRAY

CONTROL

Výkonná turbína s nízkou hmotností: 
(4) spuštění je prováděno komfortně 
pouhým stisknutím spouště na první 
úroveň. (5) barva nezačne stříkat dokud 
není spoušť zcela stisknuta na druhou 
úroveň.

www.wagner-xvlp.com

Stříkací nástavec se snadno čistí díky 
rychle rozpojitelnému spojení. (6-8) 
Pomocí dalších druhů nástavců můžete 
stříkat velkou škálu různých materiálů a 
měnit je v průběhu práce.

CLICK & PAINTCLICK & PAINT
SYSTEMSYSTEM

Technická data FC 3500

Atomizační výkon 220 W

Příkon 700 W

Napětí 230 V / 50 Hz

Max. stříkací tlak 0,2 bar / 0,02 MPa

Hmotnost 2,3 kg 

Objem nádobky 1000 ml

Objednací číslo 2341 501


