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FestŒhenger

Gyorsabban, kényelmesebben, szebben

Festés fele idŒ alatt: Önnek többet nem kell a hen-
gert bemeríteni és a felesleget lehúzni. A festéket
közvetlenül a szivattyú szállítja. Ez sokkal gyors-
abban megy és a környezet tiszta marad. A meny-
nyiséget a felület milyenségétŒl függŒen egysze-
rıen lehet szabályozni. És a legjobb az egészben:
A festés olyan egyenletes lesz, hogy Ön még
tapasztalatlan kezdŒként is egy igazán professzio-
nális eredményt fog kapni.

MOST A RENOVÁLÁST KÖNNYEN
LENDÜLETBE HOZHATJA
A hagyományos falfestés egy
igen fárasztó dolog:
Fáradságos, kikészíti az ember
derekát és mindent gondosan
le kell takarni, hogy ne fröcsköl-
jön mindent össze. De erre
nincs okvetlenül szükség: A
WAGNER cég ügyes festék fel-
hordó készülékeivel
a falfestés gyerekjáték.
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ELEKROMOS FESTÓ́HENGEREK

W 2400
• Henger szélesség 230 mm 
• Szálmagasság 12 mm 
• Tartály térfogat 4 l
• Üzemidõ akár 30 óra 4 x 1,5 V, LR
20, Size D elemekkel
(nincs a szállítási terjedelemben)

Cikk-sz.: 0327 020

W 3400
• Henger szélesség 230 mm 
• Szálmagasság 20 mm
• Hálózati csatlakozás
230/240 V, 50 Hz

Cikk-sz.: 0245 030

W 3400 festŒhenger

KÉNYELMES ÉS NAGY
TELJESÍTMÉNYÙ
Igen nagy teljesítményı,
hálózati táplálású festŒhenger
az eredeti festéktartályból
való közvetlen felszíváshoz. A 
festék fáradságos áttöltésére
nincs szükség. A kezelést
megkönnyítŒ részletekkel
mint pl. festék mennyiség
szabályozás és nyomás
lekapcsolás a fogantyúnál. A
4 m hosszú tömlŒ biztosítja,
hogy nagyobb felületeket is
be tudjon festeni, anélkül
hogy a készüléket át kellene
helyeznie.

MOZGÁSI SZABADSÁG AZ 
AKKUMU- LÁTOROS ÜZEMNEK
KÖSZÖNHETÓ́EN
Ezt a belsŒ táplálású automa-
tikus festék hozzávezetéssel
rendelkezŒ festŒhengeres
készüléket egy szíj segítsé-
gével vállon lehet hordozni,
mialatt kényelmesen dolgo-
zik a hengerrel. Mennyiség
szabályozás két fokozatban
az eltérŒ munkavégzési
sebesség számára.

W 2400 festŒhenger

15m2 15 perc alatt

15 m2 8 perc alatt
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ELEKROMOS FESTÓ́HENGEREK

A sokoldalú tartozékok segítségével apró és finom festési
munkákat ugyanúgy szempillantás alatt elvégezhet, mint 
a festék felhordást durva vakolatra külsŒ falfelületek esetében.
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0FestŒhenger tartozék: a még sokoldalúbb 
alkalmazási lehetŒségek számára

Hálózati tápegység Cikk-sz.: 0327703
Készülék befogadó résszel 
és 6 m kábellel

Diszperziós ecset Cikk-sz.: 0231798
sarkokhoz és szélekhez

Tartalék henger 9” Cikk-sz.: 0998230
Sima és kissé egyenetlen felületek
számára, szálmagasság 12 mm

FestŒhenger 9” Cikk-sz.: 0245717
Kissé egyenetlen és durva felületek
számára, szálmagasság 20 mm

Univerzális festŒhenger, párnázott Cikk-sz.: 0220306
CsúcsminŒség egyenetlen és durva
felületek számára, szálmagasság 20 mm

Fogantyú hosszabbító 

0,45 m hosszú Cikk-sz.: 0230799

0,90 m hosszú Cikk-sz.: 0230790



34 35FESTÉKHENGEREZÉSE

2 AZ 1-BEN, FESTÉKFELHORDÓ KÉSZÜLÉKEK

Handi-Roller

DISZPERZIÓS FESTÉKEK FELHORDÁ-
SA MOST KÉNYELMESEN …
a WAGNER kézi hengerével. 
Munkavégzés közbeni kényel-
mes testtartással valamint a
felesleg lehúzása és csepegte-
tés nélkül fáradság mentesen
megszépítheti otthonának
falait. A festék egész
egyszerıen az integrált festék-
tartályból a kívánt adagolásban
a hengerbe továbbítódik. Így
mindenki maga szabhatja meg
a munkavégzés sebességét.

HANDI-ROLLER
• Tartály térfogat 550 ml
5 m2 felületi teljesítményhez

Cikk-sz.: 0407 002

Trim-it festékpárna rendszer

2 KÉSZÜLÉK 1-BEN – FESTÉK
FELHORDÓ PÁRNA ÉS FESTÉKTARTÁLY
EGY SZERSZÁMBAN
Ideális falfestések javításához víz-
zel higítható diszperziós és latex
festékekkel. Akár 18,3 méter 
festéket is felhordhatunk egy 
töltéssel.

TRIM-IT FESTÉKPÁRNA RENDSZER
• Töltési mennyiség kb. 125 ml 
• Felhordási szélesség 75 mm

Cikk-sz.: 0408 010

És ez ilyen egyszerıen történik

• Higítsa fel a festéket

• Meritse a szívó rendszert a festékes vödörbe

• Tankolja fel a festéket a dugattyú meghúzásával

• Nyomja meg a Power-Trigger mıködtetŒ kart 

• Már áramlik is a festék ”automatikusan” a 

hengerbe.

Gyorsabb és egyszerıbb 
festék felhordás ajtók, 
ablakok körül és a sarkokban

15 m2 19 perc alatt


