
 

 

WAGNER E-Line řešení umožňuje zákazníkovi poskytnout širokou škálu 
různých komponentů s dokonalým povrchem. S tímto vysoce efektivním 
systémem pro povrchovou úpravu získáte vysokou spolehlivost procesu s 
konzistentními výsledky.
• Optimálního výsledku dosáhnete díky našim vysoce kvalitním komponen-
tům: Výkonné automatické pistole PEA C4, přesným modulům EPG S2 a
přesnému pohyblivému systému.
• Nejlepší průtok vzduchu a nejvyšší účinnost přenosu díky speciální výstavbě
PVC kabiny a optimalizované vnitřní geometrii. Boční průduchy umožňují
maximální efektivitu použití.
• Nízké investiční náklady s práškovým centrem PXE s integrovaným řízením
,,vše v jednom" a vynikajícím poměrem cena/výkon.

Aplikační řešení WAGNER E-Line nabízí
nejlepší kvalitu a kombinuje všechny
komponenty WAGNER v jeden ekono-
mický systém pro práškovou povrchovou
úpravu.
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Dokonalá kombinace pro dosažení nejlepších výsledků
Aplikace WAGNER E-Line nabízí řešení nejvyšší kvality a kombinuje všechny kompo-
nenty WAGNER v jeden ekonomický lakovací systém.

PEA C4 automatické pistole
Zvýšená účinnost
Optimalizovaná e-statická technologie
zajišťuje efektivní nabíjení.

Hladký výstup prášku
U pistole PEA C4 zaručují provedení pis-
tole a trysky konzistentní výsledky po-
vrchu.

Flexibilní možnosti použití
Může být použita široká škála prášků vč.
metalických nebo
UDS prášků.

Ruční pistole PEM-X1
Ergonomicky vyvážená
Robustní a lehké provedení (pouze
490 g).

Spolehlivá produkce
Homogenní práškový oblak pro
rovnoměrnou tloušťku vrstvy.

Komfortní obsluha
Rychlé nastavení množství prášku
a snadná obsluha pomocí ovlá-
dacího panelu.

QuickCube prášková kabina
Flexibilní možnosti konfigurace
Jsou k dispozici kabiny různých dispozic s díly o
maximálních rozměrech 2000 x 800 mm.

Spolehlivá výroba
Garance provedení Wagner kabin s PVC sendvi
čovými stěnami.

Jednotná vrstva prášku
Díky systému oboustranného odsávání podlahy
proud vzduchu neovlivňuje práškový oblak- jedi-
ná na trhu.

Optimální proudění vzduchu &
nejvyšší účinnost

Optimální výsledky aplikací

Balíček energetické účinnosti
Zlepšení míry návratnosti & minimalizace tlakové ztráty 
Díky bionickému kolenu s nízkou tlakovou ztrátou a cyklonovou
vložkou.

Velký potenciál úspor
Až o 40% nižší spotřeba energie a úspora nákladů.

Maximální stabilita produkce
Vysoká bezpečnost změny barev bez rizika kontaminace.

Speciální provedení PVC kabiny a optima-
lizovaná vnitřní geometrie s designem
podlahy Wagner.
Boční kanály zajišťují maximální účinnost.

Zaručeno našimi vysoce kvalitními
komponentami: Výkonné automatické
pistole PEA C4, přesné moduly EPG S2
a pohyblivý systém.



Snížená spotřeba
elektrické energie
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WAGNER PXE
Intuitivní ovládání
Díky 7“ all-in-one dotykovému displeji lze ovládat
celý systém z jedné centrální řídicí jednotky.

Flexibilní podávání prášku
V závislosti na požadavcích zákazníka může být
prášek dodáván přímo z krabice nebo ze speciálního
zásobníku Wagner.

Maximální spolehlivost výroby
Opakovatelná přesnost výsledku povrchu díky in-
tegrované regulaci receptur.

Nízké investiční náklady
PXE práškové centrum s vyni-

kajícím poměrem cena/výkon.

Nízká spotřeba energie fil-
trační jednotky díky lepšímu

proudění vzduchu v systému.



Technická data
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Příklady aplikací

Segment Kritéria zákazníka  Celkové řešení

Konstantní a hladký výstup prášku a vysoká 
kvalita lakovaného povrchu

Produktové portfolio
Prášková kabina 

	 	
QUICK CUBE

Aplikace

Max. pistolí 12 x automatické + 2 x ruční nebo 14 x automatické
Pistole PEA C4 nebo PEA C4 XL 1.4

Uspořádání pistolí 1 x 7 vertikálně na 1 stranu nebo 2 x 3 horizontálně
Detekce  Řízení mezer (PXE standard)

Ruční aplikace
Pistole PEM-X1

Ruční platformy 1 x předstřik / 1 x dostřik

Kabina

Typ kabiny          QuickCube
Materiál PVC 100 mm sendvičové stěny
Rozměr       Max . 2000 (V) x 800 (Š)
Max. slotů 4 na 1 stranu

Pohybový systém
Vertikální

         
VU 2-1800 do VU 2-2400

Horizontální RS 1000 (ruční) nebo HU 1000 (elektrické)

Systém dávkování/
příprava

Práškové centrum PXE (standard) nebo PXE (maximum)
Typy injektorů PI-F1 (80-360 g/min), PI-F1-S (80-450 g/min), HiCoatED (50-250 g/min)

Náplň čerstvého prášku Ručně
 Prosévání prášku                                                                                                                           Nedostupné

Rekuperace

Kontrola

Cyklon & filtr 13.000 Nm³/h 18,5 kW nebo 17.000 Nm³/h 22 kW
Balíček energetické účinnosti, EEP ANO, integrovaný

Rekuperace PP25 S - peristaltická pumpa        
Typ řízení All-in-one systém
Rozměr displeje    7“ barevný dotykový displej(PXE standard)

Moduly pro řízení pistole   EPG S2 & EPG Sprint X

WAtech a.s.
Brdlíkova 286/1c
150 00 Praha 5
info@watech.cz
Tel: +420 277 001 002 www.watech.cz

Všechny ovládací prvky, které jsou součástí systému
PXE, zajišťují dokonalý systém

Infrastruktura, slitiny hliníku, obecné stavební prvky S EPG S2 moduly a AFC technologií lze dosáhnout
maximální spolehlivé produkce

Dávkování přímo z krabice lze minimalizovat dobu
pro změnu barev

Verze s max. 12 PEA C4 pistolemi + 2 ruční platfor-
my k dosažení maximální efektivity nátěru

Plnění z fluidizované a vibrační Wagner nerez. ná-
doby nebo přímo z krabice

Domácí spotřebiče, HVAC, bílé zboží

ACE & doprava, příslušenství, traktory, kombajny,
zahradnívybavení

Kovové výrobky, nábytek, rozvaděče, různé
menší díly

Automobilový prům., závěsné díly, pružiny, kola

1 hlavní barva, několik dalších

Hodně pistolí pro maximální výkon

Práškové centrum

Spolehlivý aplikační systém pro automatické 
práškové aplikace

Různé barvy

PXE


