
WIWA - Suuren teholuokan
korkeapainemaalauslaitteet:

PROFESSIONAL

kuljetuskärryllä liftikärryllä (vasemmalla)

seinätelineellä (ylhäällä)

Asettaa uudet standardit
tehokkaaseen työskentelyyn:

Suurempi tehokkuus�

Parempi turvallisuus

Ylivoimaiset kestävyy-
ominaisuudet

Yksinkertaistettu rakenne
- vaativissa olosuhteissa
vähän kulumaa ja nopeas-
ti puhdistettavissa

Helpompi huoltaa

�

�

�

�

PROFESSIONAL-sarjan
laitteet soveltuvat suuren
kapasiteettinsa ansiosta
maalinkierrätys-
järjestelmiin

WIWA
R

PROFESSIONAL -
Uusi WIWAn tuoteperhe
raskaan teollisuuden
korroosionesto-
maalauksiin tarjoaa
sopivan vaihtoehdon
kaikkiin teollisuuden
pinnoituprojekteihin
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Sekoittajan ja imuletkuston
asennus voidaan toteuttaa
useilla eri tavoilla.

Maalinlämmittimen avulla
ruiskutettava materiaali saa-
daan nopeasti lämpimäksi
- paksummat kertakalvot
- nopeammat kuivumisajat
- alentuneet liuotin määrät,
jolloin säästetään sekä
ympäristöä että selvää
rahaa

Uusi
- sarja

tuo esille parhaat puolensa
erittäin vaativissa olosuhteissa.

WIWA PROFESSIONAL

ALANSA RASKASARJALAINEN
WIWAn menestys maailmalla
on perustunut korkeaan laatuun
ja aina vain parempiin pumppu-
ratkaisuihin kaikkiin käyttö-
tarkoituksiin.

Uusi PROFESSIONAL sarja
tarjoaa taas uuden tuoteperheen
käyttäjilleen ja asettaa ilmatto-
man suurpaineruiskutuksen
arvot kokonaan uudelle tasolle.

Litratuoton ja painesuhteen
optimoinnin ansiosta saavute-
taan parhaat mahdolliset ruis-
kutusominaisuudet.

Yksinkertaistettu materiaali-
pumpun rakenne nopeuttaa
puhdistus ja huoltotoimen-
piteitä. Näin säästetään aian
lisäksi kustannuksissa.

Suureen turvallisuustasoon
sekä minimaaliseen kulumiseen
päästään pumpun komponent-
tien asennustekniikan avulla.

WIWA PROFESSIONAL - sarjan
suorituskyky ja kestävyys ilmenee
parhaiten vaativissa ja kulutta-
vissa olosuhteissa.

Todisteena tästä ovat mm. yli-
vertaiset tekniset arvot, helppo
huollettavuus ja ennestään tun-
nettu kulutuskestävyys.

PROFESSIONAL -sarja on suun-
niteltu erityisesti suurten pinta-
alojen ja liuotinvapaiden materi-
aalien ruiskutukseen telakka- ja
off-shore teollisuudessa. Korkean
tehokkuustasonsa ansiosta ne
ovat parhaimmillaan korroosion-
estomaalauksen lisäksi myös
äänieriste- ja palonestomateriaa-
lien ruiskutuksessa sekä maalin-
kierrätysjärjestelmissä ja auto-
maattisissa pinnoituslinjoissa

Tehokkaan pumpun ja sen
tasaisuus perustuu nopeaan ilma-
moottorin suunnanvaihtoon, joka
käytännössä eliminoi pulsaation
materiaalivirtauksessa.

Arvo on kokonaislaatuun sidonnainen
suure.

WIWA Professional laitteet soveltu-
vat erinomaisesti työkohteisiin,
joissa tarvitaan useampia pistoole-
ja samanaikaisesti

Suurta tehokkuutta ja toiminta-
varmuutta tarvitaan myös
teräsrakenneteollisuudessa

Offshore-teollisuuden pinnoitteet
vaativat vahvaa yksinkertaista
pumppua.

Laivateollisuuden suurille pin-
noille vaaditaan pitkiä letkuja ja
suurta painesuhdetta pumpulta
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Korkean painesuhteen laitteet

Suuren painesuhteen omaavat
laitemallit soveltuvat erityisesti
suuren viskositeetin omaaville,
niukkaliuotteisille tai liuotin-
vapaille materiaaleille.

Laitemallit ovat parhaimmillaan
käytettäessä suuria suutinkokoja,
pidempiä letkuja ja suuria
ruiskutuspaineita.

Laitteen suuri painekapasiteetti
mahdollistaa jatkuvan ruiskutus-
työn pienemmilläkin syöttöpai-
neilla tai paineverkon väliaikai-
sessa painehäviössä.

Suuren litratuoton laitteet

Soveltuvat parhaiten karkea-
pigmenttisille ja kuluttavia hiuk-
kasia sisältäville materiaaleille.

Laitemallit ovat parhaimmillaan
käytettäessä suuria suutinkokoja
ja useampia pistooleja saman-
aikaisesti

Paremmat pinnat suurella
varmuudella

Suurien pintojen tehokkaampi
ruiskutus

Huoltoystävällinen rakenne

Suuri turvallisuustaso

Luotettavuus ja kulutuskestävyys
alentavat käyttökustannuksia ja
antavat laitteelle suurta lisäarvoa.

Suosittelemme:

Malli 24071 28064 24053 28048 38042 44032 38032 44024

Painesuhde 71:1 64:1 53:1 48:1 42:1 32:1 32:1 24:1

Maksimi litratuotto 24,0 l/min 28,0 l/min 24,0 l/min 28,0 l/min 38,0 l/min 44,0 l/min 38,0 l/min 44,0 l/min

Tuotto / sykäys 138 cm3 153 cm3 138 cm3 153 cm3 235 cm3 306 cm3 235 cm3 306 cm3

Käyttökohteet

Suuret pinnat

Laivapinnoitteet

Teräs ja hallirakenteet

Raideliikenne valmistajat

Maalaamot

Offshore-teollisuus

Teolliset pinnoitteet

Rakenteiden korroosionsuojaus

Eristemateriaalit

Palon

Siirtopumppu

Ruiskutettavat materiaalit

Abrasiiviset materiaalit*

Palonestomateriaalit

Lasihiutalepinnoitteet

Eriste- ja high-build materiaalit

Antifouling materiaalit

Kylmäbitumi

Matalaliuotteiset ja liuotinvapaat maalit

Kuitupitoiset materiaalit

Ruiskutettavat maalit ja lakat

Kaksikomponentti ja terva/epoksimaalit**

korkeaviskositeettisille materiaaleille
keski- ja matalaviskositeettisille

materiaaleille

* keski- ja matalaviskositeettiset materiaalit, kuten sinkkipohjat, rautaoksidimaalit ja liuotinohenteiset sinkkisilikaatit
** korkeaviskositeettiset ja karkeasti pigmentoidut materiaalit

Soveltuu erinomaisesti Soveltuu - Ei sovellu

- - - -
-

-

-

---

- -

-- -

-- -

-- -

-

PROFESSIONAL Käyttömahdollisuudet
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Materiaalipumpun kierteistetty
rungon rakenne  tekee pumpun
purkaamisen ja kasaamisen
yksinkertaiseksi.

Painesuhteen muuttaminen käy
tarvittaessa helposti ja edullisesti
vaihtamalla ainoastaan ilmamoot-
torin lautasmäntä ja alumiininen
sylinteri

Ilmanhuoltoyksikkö kuuluu vakio-
na kaikkiin laitteisiin.
Sen avulla paineilma puhdiste-
taan, säädetään ja seurataan
painetta sekä voidellaan ilma-
moottoria.

Korkeapainesuodatinyksikön
avulla tasataan painetta ja suoda-
tetaan maalia.

Täydellinen rakenne on
yksinkertaisuuden luomaa
taidetta:

sarjan
Korkeapainemaalauslaitteet
WIWA Professional

TEKNIIKAN ETUJA
Painesuhteen ja litratuoton
välinen suhde voidaan
optimoida vain parhaalla
teknisellä kokonaisuudella.

Yksinkertainen ratkaisu on
paras ratkaisu. On kuitenkin
vaikeaa löytää "yksinkertai-
suuden luoma älykkyys".
Sen löytäminen erottaa
miehet pojista ja alkuperäiset
kopioista.

WIWA PROFESSIONAL
sarjan maalauslaitteet täyttä-
vät kaikki suurimmat yksin-
kertaiselle rakenteelle
vaaditut ominaisuudet.

Tämä perustuu kehitys- ja
tuotantotiimiemme suureen
tietämykseen sekä korkea-
luokkaisiin huolella valittuihin
rakennemateriaaleihin.

Yksinkertaisin
on vaikeinta.

Vähemmän antaa enemmän

Pienempi osamäärä nopeuttaa
laitteen huoltotoimenpiteitä.

Pienempi osamäärä vähentää
laitteen kokonaiskulumista ja
rasitusta ja siten käyttäjälle
tärkeitä kustannuksia.

Laitteen teho-ominaisuuksia -
painesuhdetta ja litratuottoa
voidaan muuttaa vaihtamalla
muutama osa laitteessa
vaikkapa normaali huollon
yhteydessä.

Kaksitoiminen pumppu pit-
källä iskulla ja kiinteästi
asennetuilla tiivistesarjoilla.

Hiljainen, huoltovapaa ilma-
moottori.

Tehokkaampi huuhtelu
innovatiivisen pumpun
rakenteen ansiosta.

Suljettu voitelukammio
erottaa ilmamoottorin maali-
osasta. Voiteluaine estää
maalin kuivumisen männän
varteen ja suojaa tiivisteitä.

Voidaan käsitellä korkeaviskoo-
sisia aineita suurten venttiilien
ja ainekanavien ansiosta.

Jousipuristeiset, itsesäätyvät
tiivistesarjat vähentävät
kulumista ja estävät männän
jumiutumista käytössä.

Erinomainen kulutuskestävvys
kovakromatun kaksoismännän,
wolframikarbidi venttiilipesien
ja ruostumattomien kuulien
ansiosta.

Integroitu ilmanhuoltoyksikkö
estää ilmamoottoria jäätymiseltä

Voidaan ruiskuttaa usealla
pistoolilla samanaikaisesti.

Laite on ympäristölle ja
käyttäjälleen mieluisa matalan
äänen tasonsa ansiosta.

WIWA
R
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Kaksitoiminen männän rakenne
- erillistä ja kallista kuluvaa sylinteriä ei tarvita

Kiinteästi asennettavat jousitetut tiivistesarjat
- grafiittiteflon ja thiokolikyllästeiset nahkatiivisteet

Männän ja imuventtiilin istukat wolframikarbidia ja
kuulat ruostumatonta terästä

Nopean suunnanvaihtomekanismin ansiosta
pumpun pulsaatio olematonta

Suljettu voitelukammio estää
männän ympäristöä likaantumasta

Takaiskuventtiili estää materiaalin
virtauksen takaisin pumpulle

Laajat ainekanavat ja poraukset
pienentävät painehäviötä

Laite voidaan asentaa imuletkulla tai putkella varustettuna
riippuen halutusta asennustavasta

Nopea pumpun asennus ja purkaus
kiertyvien mutteriliitosten ansiosta

Tiivisterenkaiden sijoitus ennen
kierteitä estää kierteitä likaantumiselta

Tehokas äänenvaimennin suunnan-
vaihtomekanismin ympärillä

Voiteluaineen täyttömutka
ja ylivuotoaukko

Teholuokka voidaan muuttaa vaihta-
malla ilmamoottorin mäntä ja sylinteri

Suunnanvaihtovivut helposti
asennettavissa Ilmamoottoria on helppo huoltaa pienen

osa määrän ansiosta

= pumpattava materiaali

= materiaalipumpun voiteluaine

= paineilma

Materiaalipumpun irrotus käy helposti
ja nopeasti pikaliitoksen avulla

Kp-suodatinyksikössä kaksi 3/8" -
ulosottoa ja ¼" kierrätysliitin

PROFESSIONAL -sarjan rakenteelliset ominaisuudet WIWA
R
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Imuletkustot suodattimineen
asennetaan astiakokoon ja
viskositeettiin sopiviksi.

Asennussarja sekoittajalle -
tarpeellinen ruiskutettaessa
materiaaleja, jotka vaativat
jatkuvatoimista sekoitusta,
kuten sinkkimaalit.

WIWA PROFESSIONAL kuljetuskärryllä

WIWA
R

Oikea laitteisto jokaiseen
käyttötarkoitukseen!

WIWAn laaja valikoima tarjoaa
yksilöllisen vaihtoehdon juuri
sinun tarpeisiisi.

Imujärjestelmä

Tekniset tiedot:

Malli

Max. Litratuotto

Painesuhde

Tuotto/isku

Max. Syöttöpaine

Max. Työpaine

Ilmamoottorin halkaisija

Iskun pituus

Laiteversio N R N R N R N R

kärryllä ja pi-huoltoyksiköllä

(yhd.)
639061 639180 639063 639185 639279 639282 639285 639288

kärryllä ja pi-huoltoyksiköllä

(3 osaa)
639105 639182 639186 639186 639281 639284 639287 639290

liftikärryllä ja pi-

huoltoyksiköllä (yhd.)
640057 640058 640018 640017 640055 640056 640059 640060

seinätelineellä ja pi-

huoltoyksiköllä (yhd.)
639062 639181 639064 639185 639280 639283 639286 639289

Varustepaketti 1 Käyttö-

valmis ruiskutukseen

Varustepaketti 2 Käyttö-

valmis ruiskutukseen

Varustepaketti 3 Käyttö-

valmis ruiskutukseen

Sisältää: WIWA 500D korkeapainepistoolin, 2 x korkeapaineletkun (410 bar, 1/4", 7,5 m)

sekä työletkun (410 bar, 1,0 m) ja tavallisen suuttimen.

Sisältää: WIWA 500D korkeapainepistoolin, Kp-letkun (500 bar, 3/8", 15 m) sekä kp-letkun

(600 bar, 1/4", 7,5 m ja kääntöpuhdistuslaitteen suuttimella.

WIWA PROFESSIONAL laitteet korkeaviskositeettisille aineille

8 bar

380 bar

200 mm

8 bar

420 bar

200 mm

64:1

28,0 l/min

28064

120 mm

28048

28,0 l/min

48:1

153 cm3

120 mm

24053

24,0 l/min

53:1

138 cm3

120 mm

230 mm

450 bar

7 bar

Sisältää: WIWA 500D korkeapainepistoolin, Korkeapaineletkun (600 bar, 1/4", 7,5 m) sekä

kääntöpuhdistuslaitteen suuttimella.

120 mm

24071

24,0 l/min

71:1

138 cm3 153 cm3

6,5 bar

460 bar

230 mm

PROFESSIONAL SARJAN

SERSALE OY Tuijussuontie 4, 21280 RAISIO    Puhelin (02) 438 4615    Fax (02) 438 4561



N R N R N R N R

639301 639304 639313 639316 639307 639310 639319 639322

639303 639306 639315 639318 639309 639312 639321 639324

640065 640066 640069 640070 640063 640064 640067 640068

639302 639305 639314 639317 639308 639311 639320 639323

WIWA Professional laitteet keski- ja matalaviskositeettisille aineille

38042 44032 38032 44024

42:1 32:1 32:1 24:1

38,0 l/min 44,0 l/min 38,0 l/min 44,0 l/min

8 bar 8 bar 8 bar 8 bar

235 cm3 306 cm3 235 cm3 306 cm3

230 mm 230 mm 200 mm 200 mm

335 bar 255 bar 255 bar 190 bar

Sisältää: WIWA 500D korkeapainepistoolin, Korkeapaineletkun (600 bar, 1/4", 7,5 m)

sekä kääntöpuhdistuslaitteen suuttimella.

Sisältää: WIWA 500D korkeapainepistoolin, 2 x korkeapaineletkun (410 bar, 1/4", 7,5

m) sekä työletkun (410 bar, 1,0 m) ja tavallisen suuttimen.

Sisältää: WIWA 500D korkeapainepistoolin, Kp-letkun (500 bar, 3/8", 15 m) sekä kp-

letkun (600 bar, 1/4", 7,5 m ja kääntöpuhdistuslaitteen suuttimella.

120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

WIWA
R

Ruiskutustekniikkaa

Suurille pinta-aloille vaadittu
tehokkuus

Suuren kulutuskestävyyden
antama taloudellisuus

Laitteen teho-ominaisuuksien
muunneltavuus ja joustavuus

MAGNUM - tehoa pienin
kustannuksin

Asennusarja kuumaruiskutukseen
Erittäin suuren viskositeetin omaavat
materiaalit voidaan lämmittää WIWA
maalinlämmittimen avulla. Näin var-
mistetaan parempi lopputulos,
nopeampi kalvonmuodostus ja
pienempi liuotintarve.

WIWA maalinlämmitin soveltuu
erinomaisesti myös korkean paine-
suhteen laitteisiin.

Eri varuste vaihtoehtoja
on saatavilla ruiskutusvalmiina
paketteina.

WIWA Professional liftikärryllä WIWA Professional seinä-
telineessä

Tarkempaa tietoja Professional-sarjan laitteista
ja varusteita on saatavilla seuraavissa
esitteissä:

- MAALAUSLAITTEET
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Saksalainen WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co on valmistanut ruiskutustekniikkaa ja nesteenkäsittelyjärjestelmiä
teollisuuden tarpeisiin jo vuodesta 1950. Vuosien varrella kertynyt kokemus, jatkuva tuotekehitys sekä laatuun ja
asiakaspalveluun painottuva periaate ovat toimineet yrityksen kivijalkana kaikki nämä vuodet.

Opi tuntemaan laaja tuotevalikoimamme ja muista, että joustavat asiakaskohtaiset ratkaisut ovat erikoisalaamme.

HALUAN LISÄTIETOJA

Ruiskutus ja Nesteenkäsittely-
tekniikkaa teollisuudelle

WIWA PROFIT - helposti liikuteltavat edullisen hintaluokan korkeapainemaalauslaitteet kaikille maalausta
tarvitseville teollisuuden aloille

WIWA PHOENIX - uusi tuoteperheemme kaikille enemmän maalaaville teollisuuden aloille

WIWA SUPER - Kuuluisa mallistomme vaativille ruiskutusprojekteille

WIWA HERKULES - Uusi tuoteperheemme kaikkille raskaimmille korroosionsuojausprojekteille ja meri-
teollisuuteen

WIWA AIR COMBI - Laadukasta pintaa ympäristölle ystävällisellä tavalla puu- ja ajoneuvoteollisuuden
tarpeisiin

WIWA HOT JOB ruiskutuslaitteet - lyhyet kuivumisajat huippulaadukkaalla pinnalla

WIWA ZINC SILACATE - Erikoislaitteistomme vesi- ja liuotinohenteisille sinkkipinnoitteille

WIWA DUOMIX - Luotettavat suuren teholuokan kaksikomponettilaitteet raskaaseen korroosiosuojaukseen

WIWA Pursotuslaitteet

WIWA GRATEC Injektointilaitteet - Rakennusteollisuuden betoninkorjaus ja tiivistystyöt

WIWA Matalapaine siirtopumput - Kaikkien nesteiden siirtoon ja käsittelyyn

Asiakaskohtaiset erikoislaitteet ja niiden suunnittelutyöt

Nimi

Yritys

Osoite

Puhelin                                                                       Faksi

Sähköposti

Olen kiinnostunut WIWA tuotteista ja pyydän Teitä lähettämään:

Lisätietoja yllä rastitetuista laitemallistoista

Täydellisen tuotekansionne

Pyydän ottamaan yhteytt'ä henkilökohtaisesti
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