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Gratulujemy nabycia pistoletu do natryskiwania firmy WAGNER.
Zakupili Państwo urządzenie markowe, które do prawidłowego funkcjonowania wymaga
starannego czyszczenia i pielęgnacji. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi
przed uruchomieniem urządzenia i o przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa.
Należy starannie przechowywać instrukcję obsługi.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Uwaga!

Należy przeczytać wszystkie instrukcje. Błędy przy wykonywaniu poniższych
zaleceń mogą doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub
poważnych obrażeń. Używane dalej pojęcie "narzędzie elektryczne" odnosi
się do narzędzi elektrycznych, zasilanych z sieci (z kablem sieciowym) oraz
do narzędzi elektrycznych akumulatorowych (bez kabla sieciowego).

1. Bezpieczeństwo na stanowisku pracy
a) Utrzymywać miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Nieporządek w
miejscu pracy lub brak oświetlenia mogą prowadzić do wypadków.
b) Nie pracować z urządzeniem w obszarach zagrożonych wybuchem, gdzie
znajdują się palne ciecze, gazy lub pyły. Narzędzia elektryczne wytwarzają iskry,
które mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów.
c) W trakcie używania narzędzi elektrycznych należy trzymać dzieci i inne
osoby z daleka od nich. W razie odwrócenia uwagi możliwa jest utrata kontroli na
urządzeniem.

2. Bezpieczeństwo elektryczne
a) Wtyk przyłączeniowy urządzenia musi pasować do gniazdka. Wtyku nie
wolno zmieniać w żaden sposób. Przy urządzeniach z uziemieniem nie
należy stosować wtyków przejściowych. Niezmienione wtyki i odpowiednie
gniazdka zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
b) Unikać styku ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki,
kuchenki elektryczne i lodówki. Z chwilą uziemienia ciała występuje zwiększone
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
c) Urządzenia należy chronić przed deszczem i wilgocią. Dostanie się wody do
wnętrza urządzenia elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
d) Nie używać kabla w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem np. przez
noszenie urządzenia za kabel, wieszania go na kablu lub do wyciągania
wtyku z gniazdka. Chronić kabel przed ciepłem, olejem, ostrymi
krawędziami i ruchomymi częściami urządzenia. Uszkodzone lub poplątane
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kable zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

e) Podczas pracy z użyciem narzędzia elektrycznego na wolnym powietrzu
należy używać wyłącznie kabli przedłużających, które również przeznaczone
są do stosowania na zewnątrz. Użycie przewodu przedłużającego, nadającego się
do stosowania na zewnątrz, zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f) Jeżeli nie można uniknąć pracy urządzenia w środowisku wilgotnym,
należy zastosować wyłącznik ochronny różnicowy. Zastosowanie wyłącznika
ochronnego różnicowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

3. Bezpieczeństwo osób
a) Należy zachować czujność i uważać na to, co się robi. Zachować rozsądek
przy pracy z narzędziami elektrycznymi. Nie obsługiwać urządzenia, będąc
zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila
nieuwagi przy używaniu urządzenia może spowodować poważne obrażenia.
b) Należy nosić osobiste wyposażenie bezpieczeństwa oraz zawsze używać
okularów ochronnych. Noszenie osobistego wyposażenia bezpieczeństwa, takiego
jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe buty ochronne, kas ochronny lub ochrona
słuchu, odpowiednio do zastosowania narzędzia elektrycznego, zmniejsza ryzyko
obrażeń.
c) Nie dopuścić do przypadkowego uruchomienia. Przed podłączeniem do
prądu, zamocowaniem lub przenoszeniem elektronarzędzia upewnić się, że
jest ono wyłączone. Noszenie urządzenia z palcem na włączniku lub podłączanie
włączonego urządzenia do sieci może spowodować wypadki.
d) Przed włączeniem urządzenia należy usunąć narzędzia do regulacji lub
klucze maszynowe. Narzędzie lub klucz, znajdujące się w obracającej się części
urządzenia, może spowodować obrażenia.
e) Nie należy przeceniać swoich umiejętności. Zawsze dbać o pewne podparcie
i stale zachowywać równowagę. Pozwala to na lepsze panowanie nad
urządzeniem w nieoczekiwanych sytuacjach.
f) Nosić odpowiednie ubranie. Nie nosić szerokiej odzieży lub biżuterii.
Trzymać włosy, ubranie i rękawice z daleka od ruchomych części. Luźne
ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.

4. Staranne obchodzenie się i użytkowanie narzędzi elektrycznych
a) Nie przeciążać urządzenia. Należy używać narzędzi elektrycznych,
przeznaczonych do wykonywania danej pracy. Przy użyciu właściwego
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narzędzia elektrycznego można pracować lepiej i bezpieczniej, w podanym zakresie
osiągów.
b) Nie używać narzędzi elektrycznych z uszkodzonym włącznikiem. Narzędzie
elektryczne, nie pozwalające się włączyć lub wyłączyć, jest niebezpieczne i musi
zostać naprawione.
c) Przed dokonywaniem ustawień urządzenia, wymianą akcesoriów lub
odkładaniem urządzenia należy wyciągnąć wtyk z gniazdka. Ten środek
ostrożności uniemożliwia niezamierzone uruchomienie urządzenia.
d) Nieużywane narzędzia elektryczne należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalać używać urządzenia osobom, które
nie są z nim zapoznane lub które nie przeczytały niniejszych instrukcji.
Narzędzia elektryczne są niebezpieczne, jeżeli będą używane przez niedoświadczone
osoby.
e) Urządzenie należy troskliwie pielęgnować. Sprawdzić, czy ruchome części
urządzenia działają prawidłowo i nie są zakleszczone, czy jego części nie
są pęknięte lub tak zniszczone, że utrudnia to działanie urządzenia. Zlecić
naprawę uszkodzonych części przed użyciem urządzenia. Przyczyną licznych
wypadków są źle serwisowane narzędzia elektryczne.
f) Narzędzia elektryczne, akcesoria, końcówki narzędzi itp. należy używać
zgodnie z niniejszymi instrukcjami i w taki sposób, jaki jest przepisany
dla danego typu urządzenia. Należy przy tym uwzględniać warunki pracy
i wykonywaną czynność. Używanie narzędzi elektrycznych do zastosowań innych,
niż przewidziane, może powodować niebezpieczne sytuacje.

5. Serwis
a) Naprawy urządzenia należy zlecać tylko wykwalifikowanemu personelowi
specjalistycznemu i tylko przy użyciu oryginalnych części zamiennych.
Zapewnia to zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.
b) Jeśli kabel przyłączeniowy tego urządzenia zostanie uszkodzony, to
producent, jego serwis lub osoba podobnie wykwalifikowana musi go
wymienić, aby wykluczyć zagrożenia.

Instrukcja bezpieczeństwa dla pistoletów natryskowych:
Uwaga! Niebezpieczeństwo iniekcji.
Natryskiwany materiał wychodzi z dyszy pod dużym ciśnieniem!
Nigdy nie kieruj strumienia natrysku w kierunku osób lub zwierzat.

• Nie używaj pistoletu do natryskiwania łatwo palnych materiałów.
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• Pistoletu natryskowego nie wolno czyścić łatwopalnymi rozpuszczalnikami.
• Pistolet natryskowy nie może być stosowany w miejscach objętych zagrożeniem
wybuchu klasy EX.
• Podczas malowania zapewnij dopływ świeżego powietrza z zewnątrz lub dobrą
wentylację.
• Podczas malowania nie możne występować żadnego typu otwarte żródło ognia lub

wyjątkowo gorąca powierzchnia jak np.: zapalony papieros, zapalone zapałki, iskry,
żarzące się druty, gorąca blacha itp.
Przed jakąkolwiek ingerencją w samo urządzenie pamiętaj o odłączeniu pistoletu z
prądu.
Nie należy lekceważyć niebezpieczeństwa wynikającego z właściwości
natryskiwanego materiału. Stosuj się do zasad bezpieczeństwa zawartych
naopakowaniu natryskiwanego materiału.
Nie stosuj materiałów o nieokreślonym i nieznanym niebezpieczeństwie.
Używaj ochronnych masek i nauszników.
Stosowanie oryginalnych przystawek i części zamiennych firmy WAGNER
gwarantuje spełnianie wszystkich przepisów bezpieczeństwa.

•
•
•
•

Dane techniczne
Max. wydajność:
Max. lepkość
materiału:
Max. ciśnienie:

140 g/min

(czas wypływu) 60 sec. Podwójna izolacja:
120 bar
Pompa:

Zasilanie:
Moc:

230 V, 50 hz
70 W

Cylinder pompy:
Tłok:

Okrągła dysza stalowa:
Poziom hałasu
kompresji:*
Zakres niepewności K
Zakres pracy:*
Zakres niepewności K

0,8 mm

Ciężar pistoletu:
Poziom hałasu na
wyjściu:*
99 dB(A)
Zakres niepewności K 4 dB

86 dB(A)
4 dB
10,5 m/s²
1,5 m/s²

Objętość pojemnika: 600 ml
z możliwością
demontażu
stal specjalna
stal specjalna
Ø 5 mm
1,5 kg

* Zmierzono wg EN 60745-1

Materiały odpowiednie do natrysku:
Farby i lakiery zawierające rozpuszczalnik, lakiery akrylowe, lakiery wodorozcieńczalne, lazury,
politury, środki czyszczące i ochrony roślin,· oleje i inne płyny rzadkie,· środki impregnujące
drewno, środki dezynfekujące i impregnujące, środki czyszczące i ochrony roślin.
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Materiały nieodpowiednie do natrysku:
Dyspersje i farby lateksowe ( FARBY EMULSYJNE ! ), agresywne środki czyszczące np.
ługi, materiału posiadające twarde lub grube cząstki np. minie], szkliwa gruboziarniste,
farby silikatowe (krzemionkowe). Natryskiwanie tymi materiałami może prowadzić do
zniszczenia i korozji pompy - co nie jest objęte gwarancją f-my WAGNER.

Przygotowanie materiału
Użycie farb do natryskiwania wymaga ich rozcieńczenia. Wskazówki dot. rozcieńczania
podane są w tabeli lepkości. Przy użyciu załączonego kubka można rozcieńczyć farbę do
właściwej lepkości.
Natryskiwany material

Tabela przydatności dla lepkości

Lakiery i farby podkładowe
rozpuszczalnikowe
Farby i farby podkładowe
rozpuszczalne w wodzie
Lakiery samochodowe
Politury, bajce, oleje, środki
ochrony roślin, środki ochronne
do drzewa.
Farby z efektem młotkowania
Farby do aluminium

Lepkość: czas wypływu w sekundach

20-35

20-45

20-50
18-22

20-60
18-22

25-35
20-30

bez rozcieńczania

30-45
20-30

Pomiar lepkosci
Zanurz kubek pomiarowy w materiale natryskowym (rys.1). Po wyciągnięciu kubka
z pojemnika zmierz w sekundach czas wypływu całości farby z kubka. Porównaj czas
wyplywu z czasem w pow. tabeli.

Uruchomienie
Upewnij się czy zasilanie z sieci jest zgodne z wymaganym na tabliczce znamionowej
pistoletu.
1) Dostosuj lepkość natryskiwanego materiału do tabeli powyżej.
2) Napełnij pojemnik odpowiednim materiałem do natryskiwania.
5

W 95

PL

Uwaga! Nie uruchamiaj pistoletu natryskowego bez napełnienia
pojemnika jakimkolwiek medium. Praca "na sucho" może uszkodzić
tłok.
3) Przymocuj pojemnik do pistoletu przękrecając go w prawo aż do zablokowania
(rys. 2, strzałka).
4) Włącz pistolet.
5) Poprzez przekręcanie regulatora możesz dostosowywać ilość podawanego, materiału
do twoich potrzeb (rys.3,strzałka).

i

na ustawienie regulatora podawania farby ma wpływ rodzaj podawanego
medium i jego lepkość.

Technika malowania

• Efekt malowania w dużej części zależy od jakości powierzchni przygotowanej do
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

malowania. Element malowany powinien być odpowiednio przygotowany i wolny od
kurzu.
Przykryj powierzchnie, która nie powinna być pomalowana. Zauważ, iż wiatr lub przeciąg
może przenosić drobiny farby na znaczną odległość.
Nie natryskiwać aż kubek będzie pusty. Rura ssąca zawsze powinna być zanurzona w
płynie. Przy zasysaniu powietrza mogą powstać większe krople.
Przetestuj natrysk na kartonie lub czymś podobnym dla ustalenia odpowiednich
nastawień pistoletu.
Gdy malujesz zawsze utrzymuj pistolet w pozycji poziomej. Malując powierzchnie
poziome używaj giętkiego przedłużacza dyszy (rys. 7, akcesoria dodatkowe) np. do
malowania sufitów, blatów w poziomie.
Natryskiwanie należy zacząć poza powierzchnią malowanego elementu i nie przerywać
pracy natryskując ten element.
Nie nanoś jednorazowo zbyt dużo farby na detal ( szczególnie, gdy elementy ustawione
sa pionowo) tym samym unikniesz tworzeniu się zasieków. Najpierw pokryj detal jedną
warstwą a następnie po przeschnięciu nałóż kolejną do uzyskania wymaganego efektu.
Odległość pomiędzy pistoletem a malowanym elementem zależy od ilości podawanej
farby. W przypadku malowania na małej wydajności można przybliżyć pistolet do
malowanego obiektu oddalając go w momencie zwiększania wydajności.
Natrysk powinien być prowadzony równomiernie, co pozwoli uzyskać jednolitą
powierzchnię Zwiększanie i zmniejszanie tempa natrysku spowoduje powstawanie
zacieków, plam i chropowatej powierzchni.
Podczas malowania nie nalezy poruszac nadgarstkiem, lecz calym ramieniem co pozwoli
na zachowanie stalej odleglosci do malowanego elementu (rys. 4).
Chcac osiagnac optymalny efekt nalezy kolejne warstwy nanosic w przeciwnych
plaszczyznach (rys. 5).
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Czyszczenie i konserwacja
Prawidłowe czyszczenie jest warunkiem nienagannej pracy urządzenia do nanoszenia
farby. Brak czyszczenia lub nieprawidłowe czyszczenie powoduje utratę praw z tytułu
gwarancji.
Uwaga! Nigdy nie czyść pistoletu zanurzając go w wodzie lub innym
płynie.
1) Po zakończeniu pracy wlej resztkę farby z pojemnika ponownie do opakowania
fabrycznego.
2) Przetryśnij cały obieg przez 2 sek. odpowiednim rozpuszczalnikiem. Do czyszczenia
nie stosować materiałów palnych.
3) Wyciągnij wtyczkę z gniazdka prądu.
4) Rozmontuj część natryskową jak pokazuje rys. 8.
5) Wyczyść dokładnie odpowiednim rozpuszczalnikiem wszystkie zdemontowane części.
6) Zmontuj ponownie część natryskową.
7) Trzymając pistolet do góry nogami ze zdemontowanym pojemnikiem wlej do obu
otworów kilka kropli oleju np. maszynowego i przetryśnij. (rys. 6)

i

Pistolet natryskowy działa prawidłowo, gdy po każdym użyciu zostanie
wyczyszczonyi zakonserwowany.

Osprzęt W 95 (nie są objęte zakresem dostawy)
Nazwa
Pojemnik dodatkowy z nakrętką
Ciśnieniowa dysza igliwna
Giętki przedłużacz dyszy
Do malowania powierzchni płaskich (np. sufity i powierzchnie poziome) i
trudnodostępnych (np. grzejniki c.o.)

Nr zam.
0414 906
0209 045

0046 675

Lista części zamiennych (rys. 8)
Poz.
1
2
3
4
5
6, 7, 8
9
10

Nazwa
Rurka zasysająca
Pojemnik z nakrętką
Dysza 0,8 mm
Nakrętka zabezpieczająca
Zaworek
Obudowa pompy, Sprężyna tłoka, Tłok
Klucz do dyszy
Kubeczek do pomiaru lepkości

Nr zam.
0413 305
0414 906
0046 903
0413 310
0209 042
0402 704
0199 327
0209 058
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Usuwanie zakłóceń
Zakłócenie

Przyczyna

Pistolet "bzyczy",
lecz roznie
maluje

• Tłok przyklejony do cylindra
• Uszkodzenie silnika

Pistolet nie
zasysa farby

• Brak zaworka w pompie
• Rurka ssaca nie jest szczelnie
przymocowana
• Otwór odpowietrzajacy w
obudowie pompy zatkany
• Otwór zasysajacy w obudowie
pompy zatkany
• Podawany material jest za gesty

Środki zaradcze
➞➞Rozmontuj tłok I oczyść
puszczalnikiem
➞➞Skontaktować się z
serwisem firmy Wagner
➞➞Włóż zaworek
➞➞Zamocuj rurkę
➞➞Wyczyść
➞➞Wyczyść
➞➞Rozcieńcz materiał, gdy to
możliwe

Pistolet zasysa,
lecz nie maluje

• Zatkana dysza
• Otworki w układzie

Pistolet pracuje,
lecz maluje
nierównomiernie

• Skończył się materiał
natryskowy w pojemniku
• Poprzez pochyłe trzymanie

➞➞Napełnij

•
•
•
•
•

➞➞Rozciencz material
➞➞Dostosuj ustawienie do
materialu.
➞➞Zmień dyszę
➞➞Zmień zaworek
➞➞Użyj odpowiedniego
zaworka

8

natryskowym zatkane.

pistoletu zassane zostało
powietrze
Za wysoka lepkość materiału
Regulator ilości podawanej
farby ustawiony nieprawidłowo
Wypracowala si dysza
Wypracowal się zaworek
Zaworek nie dobrany do farby

➞➞Wyczyść
➞➞Wyczyść

➞➞Użyj giętkiego przedłużacza
(patrz akcesoria)
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Ochrona środowiska
Urządzenie wraz z akcesoriami i opakowaniem należy przekazać do recyklingu.
Zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady domowe.
W celu ochrony środowiska naturalnego należy dostarczyć zużyte urządzenie
do lokalnego punktu utylizacji surowców wtórnych lub poinformować się na
ten temat w sklepie specjalistycznym.
Wylewanie resztek farby i rozpuszczalników do kanalizacji, systemu ściekowego
lub usuwanie ich razem z odpadkami domowymi jest zabronione. Odpady te
należy traktować jako odpady niebezpieczne. Zapoznać się ze wskazówkami
podanymi na opakowaniach produktów.

Ważna informacja dotycząca odpowiedzialności cywilnej
producenta!
Zgodnie z rozporządzeniem UE producent ponosi nieograniczoną odpowiedzialność
z tytułu wad produktu tylko wtedy, gdy wyprodukował lub zatwierdził wszystkie
jego części, oraz pod warunkiem odpowiedniego montażu i użytkowania urządzeń.
Zastosowanie akcesoriów i części zamiennych innych producentów może skutkować
całkowitym lub częściowym wygaśnięciem odpowiedzialności z tytułu wad produktu,
które wynikają z tego rodzaju zastosowania.
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2 lata gwarancji
Okres gwarancji wynosi 2 lata i zaczyna si w dniu zakupu urządzenia (paragon
kasowy dowód zakupu). Gwarancja obejmuje wady, przy których udowodniono, że
zostały spowodowane użyciem wadliwych materiałów przy produkcji urządzenia
lub nieprawidłowym montażem, i ogranicza się do bezpłatnego usunięcia tych wad
względnie bezpłatnej wymiany wadliwych części. Stosowanie lub uruchamianie
urządzenia oraz samodzielny montaż lub naprawy, które nie zostały wymienione w
naszej instrukcji obsługi, wykluczają wszelkie roszczenia gwarancyjne. Części ulegające
zużyciu również nie podlegają gwarancji. Gwarancja wyklucza zarobkowe stosowanie
urządzenia. Niniejszym zastrzegamy sobie wyraźnie prawo do wykonania świadczenia
gwarancyjnego. Gwarancja wygasa w przypadku otwarcia urządzenia przez osoby
inne niż personel serwisowy firmy WAGNER. Uszkodzenia podczas transportu,
prace konserwacyjne oraz uszkodzenia i usterki wywołane nieprawidłowymi
pracami konserwacyjnymi nie są objęte zakresem świadczeń gwarancyjnych. W celu
skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych klient musi dowieść zakupu urzdzenia
przez przedłożenie oryginalnego dowodu. O ile jest to zgodne z obowiązującym
prawem, wykluczamy odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe, materialne
czy pośrednie, wywołane w szczególności stosowaniem urządzenia do celów
innych niż opisane w instrukcji obsługi, jego uruchamianiem lub naprawą w sposób
niezgodny z naszą instrukcją obsługi, albo samodzielnym wykonywaniem napraw,
bądź dokonywaniem napraw przez osoby nieposiadajce odpowiednich kwalifikacji.
Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania w naszym zakładzie napraw lub prac
konserwacyjnych wykraczających poza zakres opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
W razie konieczności skorzystania z gwarancji lub serwisu prosimy zwrócić się do
właściwego sprzedawcy.
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Oświadczenie kompatybilności z przepisami CE

Oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt ten odpowiada
następującym obowiązującym przepisom:
2006/42/WE; 2004/108/WE; 2011/65/UE; 2002/96/WE
Zastosowane normy zharmonizowane:
EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 50580:2012, EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011,
EN 55014-2:1997 + Corrigendum 1997 + A1:2001 +A2:2008, EN 61000-3-2:2014,
EN 61000-3-3:2013, EN 62233:2008

i.V. T. Jeltsch				
i. V. J. Ulbrich
Senior Vice President			
Vice President Engineering
Global Product Strategy & Planning
					Osoba odpowiedzialna za dokumentację
J. Wagner GmbH Otto-Lilienthal-Str. 18 D-88677 Markdorf
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J. Wagner GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
D-88677 Markdorf
Hotline 0180 5 59 24 637
 +49/ (0) 75 44/ 505-1169

B

WSB Finishing Equipment
Veilinglaan 56-58
1861 Meise-Wolvertem

 +32/2/2 69 46 75  +32/2/2 69 78 45

F

Wagner France S.a.r.l.
12 Avenue des Tropiques
Z.A. de Courtaboeuf
91978 Les Ulis Cedex

 0 825 011 111
DK/S

 +33 (0) 1 69 81 72 57

Wagner Spraytech
Scandinavia A/S
Helgeshøj Allé 28
DK-2630 Tåstrup

 +45/43 27 18 18  +45/43 43 05 28

CH

J. Wagner AG
Industriestraße 22
9450 Altstätten

 +41/71/7 57 22 11  +41/71/7 57 23 23

SK

E-Coreco SK s.r.o.
Kráľovská ulica 8/7133
927 01 Šaľa
Slovenská republika

 +421948882850  +421313700077

NL

WSB Finishing Equipment BV
De Heldinnenlaan 200
3543 MB Utrecht

 +31/30/2 41 41 55  +31/30/2 41 17 87

GB

Wagner Spraytech (UK) Ltd
Opus Park
Moorfield Road
Guildford Surrey GU1 1SZ

CZ

E-Coreco s.r.o.
Na Roudné 102
301 00 Plzeň

 +420 734 792 823  +420 227 077 364

Makimport Herramientas, S.L.
C/ Méjico nº 6
Pol. El Descubrimiento

E

28806 Alcalá de Henares (Madrid)
 902 199 021/ 91 879 72 00  91 883 19 59

SLO

Adresa servisa:
GMA Elektromehanika d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 115,
Ljubljana 1000/Slovenija

 +386(1)/583 83 04  +386(1)/518 38 03

Magyarországi szerviz
Hondimpex KFT.
Kossuth L. u. 48-50
8060 Mór

H

 +36(-22)/407 321  +36(-22)/407 852

PL

PUT Wagner Service
ul. E. Imieli 27
41-605 Swietochlowice

 +48/32/346 37 10  +48/32/346 37 13

HR

/

AUS

Adresa servisa:
EL-ME-HO
Horvatinčićev put 2
10436 Rakov Potok/Kroatien
+385(-1)65 86 - 028

Wagner Spraytech
Australia Pty. Ltd.,

14-16 Kevlar Close,
Braeside, VIC 3195/Australia

 +61/3/95 87 20 00  +61/3/95 80 91 20

www.wagner-group.com

 +44 (0) 1483 454666  + 44 (0)1483 454548

Part. No. 0402880 06/2015_RS
© Copyright by J. Wagner GmbH
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