
Kabinové systémy 
BASIC WAGNER  

Cenově dostupný kabinový systém  
pro malé podniky a začátečníky 
 
Při zavádění nových technologií, na příklad při změně z lakování za mokrou na práškovou povrchovou úpravu, byste se měli rozhodnout pro 
spolehlivé zařízení s nízkými náklady, které dává od první minuty ty nejlepší výsledky. Přesně to Vám nabízí kabinové systémy BASIC 4000 
a 8000 firmy Wagner. Cenově dostupná, spolehlivá technika práškové povrchové úpravy s dlouhou životností. 
Rychlá změna barvy, efektivní využití práškové barvy a dodržení důležitých průmyslových standardů, to je hlavní charakteristika nového 
systému BASIC. 
 
VÝHODY PRO UŽIVATELE 

   
   
   
   

   

- Optimální nanášecí otvor 
- Jednoduchá obsluha 
- Energeticky úsporný systém s cirkulací 

vzduchu 
- Ekonomický i při ztrátovém stříkání   
- Pro jednotlivé barvové tóny 
- Lze připojit zařízení WAGNER Sprint   

 
  

- Jednoduchá instalace samotným zákazníkem* 
 předmontovaná odsávací jednotka, ocelové 
plechy, dodávané v paletách, včetně montážního 
materiálu a provozního návodu  

- Nízká hladina hluku! 



 

Úsporná a spolehlivá technologie 

  Závěsná kabina BASIC 4000 Stříkací kabina BASIC 8000 

ZÁVĚSNÁ KABINA – PRO MALÉ SERIE 
VÍCEBAREVNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

Závěsná kabina se ideálně hodí pro povrchovou úpravu  
jednotlivých předmětů nebo malých sérií a pracuje ekonomicky i 
při ztrátovém nástřiku. Předměty se zavěšují vpředu 
a stříkají se ručně. 

HLAVNÍ ZNAKY: 
■   Robustní konstrukce 
■   Integrované odsávání 
■     Vysoký odsávací výkon 4000 m3/h 
■     Splňuje předpisy normy ATEX 
■     Lze připojit lapač odpadního prášku 
■     Na spodu je volný prostor pro zásobník s čerstvým  
     práškem 
■     Filtr lze vyměnit i z pracovní strany 
■     Automatické čistění filtru 
■     Lze připojit řídicí přístroj pro pistoli 
■     Nemá vlastní osvětlení 

STANOVIŠTĚ PRO NÁSTŘIK PRÁŠKU-  
IDEÁLNÍ PRO POVRCHOVOU ÚPRAVU 
ROZMĚRNÝCH PŘEDMĚTŮ 
 
Tato stříkací kabina se používá pro nástřik normálních i 
neskladných předmětů v dopravníkovém systému. 

TECHNICKÁ DATA 

Teplota: 10 až 35 °C  
Vlhkost vzduchu: max. 75%  
Velikost předmětu u BASIC 8000: L=1000 x H=2000 mm  
Velikost předmětu u BASIC 4000: L=800  x H=1200 mm J. Wagner GmbH  
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HLAVNÍ ZNAKY: 
■     Hodí se pro povrchovou úpravu velkých předmětů 
■     Malá instalační plocha 
■     Hodí se pro integraci do ruční závěsné dráhy 
■     Robustní konstrukce 
■     Integrované odsávání 
■     Intervalové řízení s pulzační dobou pro filtr 
■     Vysoký odsávací výkon 8000 m3/h 
■     Splňuje předpisy normy ATEX  
■     Montáž přímo na podlahu, žádné kladky 
■      Automatické čistění filtru 
■     Lze připojit řídicí přístroj pro pistoli 
■     Nemá vlastní osvětlení 

WAtech a.s. 
Autorizované zastoupení Wagner Group 

www.watech.cz 

info@watech.cz 
+420 778 071 019 


