
W 575 FLEXIO HVLP 
MALERSPRØJTE 
– 0-500 ml/min.
– I-Spray dyse
– Multi-justerbar sprøjtestråle
 
Vare nr: 2397237 DB nr: 2119404

W 150 HVLP MALERSPRØJTE, WOOD 
& METAL SPRAYER 
– 5 m² på 10 min
– 0 - 140 ml/min
– 100 DIN-sec
 
Vare nr: 2359328 DB nr: 2119335

3500 FC - HVLP MALERSPRØJTE  
MED FINISHCONTROL 
– 0.2 bar, 0.02 Mpa
– Leveres i opbevaringsboks
– Velegnet til opløsningsmiddel-holdig maling
 
Vare nr: 2396950 DB nr: 2119403

W-180P AIRLESS 
HÅNDMALERSPRØJTE 
– 800 ml. beholder
– 80 DIN-sek.
– 150 bar
 
Vare nr: 413001 DB nr: 2119407

HVLP

Ideel til renoverings- og reparationsarbejder.
Fremragende forstøvning, høj fladekraft og endnu 
nemmere rengøring takket være vekselpumpe 
kendetegner denne særdeles funktionelle enhed.
Den store finindstillingsknap muliggør en meget præcis 
regulering af kapaciteten til det pågældende program.

Egnet til for eksempel opløsningsmiddelholdig 
vægmaling til indendørs brug og til vandfortyndbart 
lak, lasur, politur, træ-, plantebeskyttelses-, 
imprægneringsmidler og olier.

Den mindste i sin kategori er fast inventar på 
enhver byggeplads den praktiske bærerem sikrer 
nem transport og bekvemt arbejde.
Velegnet til opløsningsmiddel-holdige og vand-
fortyndbare materialer på flader op til 50 m².

Alt er med:
I den praktiske transportkuffert er der plads til selve 
sprøjten og to opretstående sprøjtepistoler, der 
således også kan transporteres i fyldt stand. Ikke 
egnet til anvendelse i eksplosionstruede områder.

W 150 er det perfekte udstyr til alle dine projekter.
Det berøringsfrie system bevirker, at du kan 
påføre lakker, lasurer og træbeskyttelse jævnt og 
dækkende.

Desuden kan du uden problemer nå ind til 
vanskeligt tilgængelige steder som for eksempel 
de inderste strukturer på rattanmøbler – det 
er ikke kun tidsbesparende, du undgår også 
irritation! Gamle møbler, plankeværk eller 
trægulve får ny glans og bliver frisket op, 
professionelt og hurtigt.

W 570 FLEXIO er et håndholdt 
sprøjtesystem, som er velegnet  
til alle dine maleprojekter.
Der medfølger to sprøjtepistoler  
– en til indendørs vægmaling og  
en til tyndtflydende materialer  
som lakker, lasurer og træbeskyttelse.
Den innovative I-Spray dyse, den 
højtydende X-Boost turbine og den 
multijusterbare sprøjtestråle sikrer en 
hurtig, regelmæssig og perfekt dækkende 
malings-påføring.

https://youtu.be/HBQEdPw98Jc
https://www.wagner-group.com/dk/produkt/sproejtemalesystem-woodmetal-sprayer-w-150/
https://dva.dk/shop/117-wagner-sprayudstyr/282752-wagner-w-150-hvlp-malersproejte-wood-amp-metal-sprayer---db-2119335/
https://youtu.be/DMqcvvTPmTI
https://www.wagner-group.com/en/do-it-yourself/products-and-accessories/product/universal-sprayer-w-575-flexio/
https://dva.dk/shop/117-wagner-sprayudstyr/282754-wagner-w-575-flexio-hvlp-malersproejte---db-2119404/
https://youtu.be/SYlX4GbUlik
https://www.wagner-group.com/dk/haandvaerker/produkt/finishcontrol-3500/
https://dva.dk/shop/117-wagner-sprayudstyr/282825-wagner-3500-fc---hvlp-malersproejte---finishcontrol---inklltbrgt-tilbehoer---db-2119403/
https://youtu.be/VaBjZ3w77_w
https://dva.dk/shop/117-wagner-sprayudstyr/282739-wagner-w-180p-airless-haandmalersproejte---db-2119407/


150 M AIRLESS MALERSPRØJTE 
CONTROL SERIES 
– 5500 ml beholder
– 0,9 liter/min.
– 110 bar
 
Vare nr: 2394312 DB nr: 2119402

W 690 FLEXIO HVLP 
MALERSPRØJTE 
– 15 m² på 6 min
– 0-400 ml/min
– 3,5 meter luftslange
 
Vare nr: 2361543 DB nr: 2119339

W 950 FLEXIO HVLP 
MALERSPRØJTE 
– 16 m² på 5 min
– 0-525 ml/min.
– 800 ml. beholder til håndsprøjten
 
Vare nr: 2361555 DB nr: 2119340

WALL EXTRA BEHOLDER FOR 
HVLP MALERSPRØJTER 
– 1800 ml beholder
– Justerbar spraydyse
– Perfekt til vægmaling
 
Vare nr: 2361749 DB nr: 2119342

WOOD AND METAL BEHOLDER 
FOR HVLP MALERSPRØJTER 
– 800 ml beholder
– Justerbar spraydyse
– Perfekt til træ- og metalmaling
 
Vare nr: 2361730 DB nr: 2119341

FINECOAT FORLÆNGER TIL 
HVLP SPRØJTER 
– 60 cm lang
– For mere ergonomisk arbejde
– God til lofter og gulve
 
Vare nr: 2361756 DB nr: 2119343

Takket være kombinationen af letudfyldt malingstank, behagelig 
bæremulighed og innovativ High Efficiency Airless (HEA) teknologi, vil 
sprøjtning med Control 150 M blive en hidtil uset oplevelse.
Uanset om det er havehegn, en garageport, kældervæg eller loft - så har du 
aldrig sprøjtet maling, træ- eller metalmaling så hurtigt og konsekvent før.

På grund af den store 
rækkevidde kan vægge og 
lofter nemt sprøjtemales, og 
lak og træbeskyttelse kan 
lettere påføres på gulve og 
træterrasser.

Med W 690 FLEXiO får du to sprøjtemalesystemer og betaler for ét: Med de to sprøjtepistoler er dette udstyr velegnet 
både inde og ude. Uanset om du bruger indendørs vægmaling, eller du påfører lakker eller træbeskyttelse udenfor, får du 
enestående resultater med en regelmæssig malingspåføring – også ved vanskelige overflader.
Den innovative I-Spray dyse sikrer en optimal forstøvning af indendørs vægmaling og en jævn og perfekt dækkende 
påføring. Sprøjtestrålen kan indstilles individuelt, og luftmængden kan reguleres trinløst.
Når du bruger sprøjtepistolen til standard til lak og træbeskyttelse, kan du endda bruge punktstrålen til en hurtig, perfekt 
påføring.

Det universale sprøjtemalesystem W 950 gør arbejdet endnu lettere for dig:
Med den 70 cm lange sprøjtelanse kan du uden at anstrenge dig påføre 
maling på høje lofter, vægge og store flader. Malingen suges direkte op 
fra originalbeholderen, føres via en slange gennem lansen og sprøjtes på 
væggen i et perfekt dækkende lag. På den måde er det endnu lettere at 
sprøjte vægge og lofter. Det samme gælder rengøringen – takket være 
selvrensningsfunktionen renser systemet sig selv på få minutter. Med den 
medfølgende adapter og ekstra sprøjtepistol kan udstyret også anvendes til 
lakker, lasurer og træbeskyttelse.

https://youtu.be/xseJGP5YCPs
https://www.wagner-group.com/en/do-it-yourself/products-and-accessories/product/airless-sprayer-control-150-m/
https://dva.dk/shop/117-wagner-sprayudstyr/282778-wagner-150-m-airless-malersproejte-control-series---db-2119402/
https://youtu.be/5msM9iSbWb8
https://www.wagner-group.com/en/do-it-yourself/products-and-accessories/product/universal-sprayer-w-950-flexio/
https://dva.dk/shop/117-wagner-sprayudstyr/282757-wagner-w-950-flexio-hvlp-malersproejte---db-2119340/
https://youtu.be/3Z24mVlXqzk
https://www.wagner-group.com/en/do-it-yourself/products-and-accessories/product/universal-sprayer-w-690-flexio/
https://dva.dk/shop/117-wagner-sprayudstyr/282756-wagner-w-690-flexio-hvlp-malersproejte---db-2119339/
https://www.wagner-group.com/en/do-it-yourself/products-and-accessories/accessory-group/universal-extra-extension-60-cm/
https://dva.dk/shop/117-wagner-sprayudstyr/282764-wagner-ergonomisk-finecoat-forlaenger-60-cm---db-2119343/
https://www.wagner-group.com/index.php?id=692&L=7&tx_wproducts_accessory_detail%5Baccessory%5D=3325&cHash=9f42c97277c5d795207f127b1e9178dd
https://dva.dk/shop/117-wagner-sprayudstyr/282758-wagner-komplet-beholder-med-dyse-for-hvlp---woodmetal---db-2119341/
https://www.wagner-group.com/index.php?id=692&L=7&tx_wproducts_accessory_detail%5Baccessory%5D=3377&cHash=2fc60fe5079bd197cc1d88ade6584313
https://dva.dk/shop/117-wagner-sprayudstyr/282767-wagner-komplet-beholder-med-dyse-for-hvlp-malersproejter---wall-extra---db-2119342/
https://youtu.be/5Ztkyro4dLw


POWERPAINTER 90 EXTRA AIRLESS 
MALERSPRØJTE, HEA 
– 1,3 l / min
– 20,7 Mpa
– HEA ProTip-dyse
 
Vare nr: 2401275 DB nr: 2119405

250 R AIRLESS MALERSPRØJTE 
CONTROL SERIES 
– 1,25 l/min
– 9 meter slange
– 15 m² på 2 min
 
Vare nr: 2371069 DB nr: 2119344

350 R AIRLESS MALERSPRØJTE 
CONTROL SERIES 
– 1,50 l/min
– 15 meter slange
– 15 m² på 2 min
 
Vare nr: 2371073 DB nr: 2119401

Innovativ High Efficiency Airless (HEA):
HEA ProTip-dysen sikrer op til 55% mindre 
oversprøjtning samt en længere levetid takket være 
reduceret sprøjtetryk.

Mærkbart lettere malingspåføring takket være et 
blødt sprøjtemønster med maksimal kontrol. Det 
luftløse malingssprøjtningssystem trækker materialer 
direkte ud af malingsspanden eller lakbeholderen. 

Kan anvendes til f.eks. emulsion- og latex maling til 
indendørs brug, opløsningsmidler, olier, fedt glasur og 
imprægneringsmidler, primere, fyldstoffer, syntetisk 
harpiksbaseret maling og akrylmaling.

Control Pro 250/350 R er en 
revolutionerende generation 
af Airless sprøjteanlæg, der er 
udstyret med en helt ny teknologi – 
High Efficiency Airless (HEA).

Dysens konstruktion er helt ny, og 
sprøjtestrålen er blød, således at 
du med dispersionsmaling eller 
lakker altid er sikret et resultat uden 
striber og med perfekt dækkeevne.

Control Pro 250/350 R’s 
reducerede tryk giver endnu flere 
fordele sammenlignet med den 
almindelige Airless teknik:
Op til 55% mindre sprøjtetåge og 
arbejde uden at blive træt i armene.

Airless pistolens aftræk og 
rekylkraft er tydeligt mindre hvilket 
betyder maksimal kontrol og høj 
betjeningskomfort, når der arbejdes 
med små eller store projekter, der 
skal lakeres, laseres eller plejes, 
eller når der ved istandsættelses- 
eller renoveringsopgaver skal 
påføres store mængder vægmaling 
på indvendige vægge, lofter eller 
kælderrum. Desuden belastes 
udstyret og dets komponenter 
mindre, hvilket betyder mindre 
slitage og længere levetid.

https://www.wagner-group.com/en/contractor/products-and-accessories/product/powerpainter-90-extra-spraypack/
https://dva.dk/shop/117-wagner-sprayudstyr/282826-wagner-powerpainter-90-extra-airless-malersproejte-hea---db-2119405/
https://youtu.be/RNRay1oMHfU
https://www.wagner-group.com/dk/produkt/control-pro-350-r/
https://dva.dk/shop/117-wagner-sprayudstyr/282782-wagner-350-r-airless-malersproejte----control-series---db-2119401/
https://youtu.be/RNRay1oMHfU
https://www.wagner-group.com/dk/produkt/control-pro-250-r/
https://dva.dk/shop/117-wagner-sprayudstyr/282781-wagner-250-r-airless-malersproejte-control-series---db-2119344/


AKKU MALERULLE - 23 CM, 
WALLROLLER TURBOROLL 550 
– 15 m² på 10 min
– Akku- sug og malingfremførelse
– Tankkapacitet 550 ml
 
Vare nr: 2301737 DB nr: 2119333

FURNO 750 LCD DISPLAY
VARMLUFTPISTOL 2000 W 
– 50°C til 630°C
– Op til 2000W
– Kuffert med mundstykker og værktøj
 
Vare nr: 2359358 DB nr: 2119338

Du har aldrig rullemalet så hurtigt, nemt 
og rent som med den praktiske, fleksible 
TurboRoll.

Med et tryk på en knap pumper den kraftige 
batteridrevne motor maling fra tanken ind 
i den integrerede malingstank og derefter 
videre i rullen. Du behøver ikke længere at 
bøje dig for at hente maling og spild og sprøjt 
er historie. Batterikapacitet tilstrækkelig til ca. 
40 l maling.

W 16 GDS TAPETAFDAMPER 
MED TILBEHØR 
– 3,7 meter slange
– Spartel medfølger
– 2 dampplader
 
Vare nr: 339050 DB nr: 2119406

Miljøvenlig da der ingen brug af kemiske tilsætningsstoffer er.
Stor rækkevidde med 3,7 m lang slange. Sikker at arbejde med på grund af den 
varmeisolerede slange og det avancerede ventilsystem. Stor kapacitet til afdampning af 
store flader uden afbrydelser. Der medfølger en lille dampplade til smalle flader og svært 
tilgængelige steder samt spartel som hjælp til at fjerne tapetet.

FURNO 500 
VARMLUFTPISTOL 2000 W 
– 60°C til 600°C
– Op til 2000W
– Autosluk funktion
 
Vare nr: 2359352 DB nr: 2119337

FURNO 300 
VARMLUFTPISTOL 1600 W 
– 400 °C og 575 °C
– Op til 1600W
– Autosluk funktion
 
Vare nr: 2359348 DB nr: 2119336

STEAMFORCE PRO, PROF 
TAPETAFDAMPER, 2750 W 
– 7,5 liter vandtank
– 5 meter dampslange
– 8 min opvarmningstid
 
Vare nr: 2351453 DB nr: 2119334

VALSE TIL WALLROLLER OG 
TURBOROLL, 230/12MM 
– 230 mm bred valse
– 12 mm høje fibre
– Maling påføres fra indersiden
 
Vare nr: 998230 DB nr: 2119408

https://youtu.be/DkULPKHg_JQ
https://www.wagner-group.com/dk/produkt/universelt-sproejtemalesystem-w-590-flexio/
https://dva.dk/shop/117-wagner-sprayudstyr/282804-wagner-w-16-gds-tapetafdamper---db-2119406/
https://www.wagner-group.com/uk/contractor/products-and-accessories/product/steamforce-pro/
https://dva.dk/shop/39-earlex-malersproejter-amp-tapetafdampere/282828-wagner-steamforce-pro-prof-tapetafdamper-2750-w---db-2119334/
https://youtu.be/XBVXPyx9p8E
https://www.wagner-group.com/en/do-it-yourself/products-and-accessories/accessory-group/paint-roller-230-mm-pile-depth-12-mm/
https://dva.dk/shop/117-wagner-sprayudstyr/282802-wagner-valse-til-wallroller-og-turboroll-23012mm---db-2119408/
https://youtu.be/XBVXPyx9p8E
https://www.wagner-group.com/en/do-it-yourself/our-techniques/innovative-paint-roller-system/
https://dva.dk/shop/117-wagner-sprayudstyr/282801-wagner-akku-malerulle---23-cm-wallroller-turboroll-550---db-2119333/
https://youtu.be/zGss8RoTQRw
https://www.wagner-group.com/dk/produkt/varmluftpistol-furno-750/
https://dva.dk/shop/117-wagner-sprayudstyr/282809-wagner-furno-750-varmluftpistol---2000-w---inklltbrgt-tilbehoer---db-2119338/
https://youtu.be/tqDVzCg4UQk
https://www.wagner-group.com/dk/produkt/varmluftpistol-furno-500/
https://dva.dk/shop/117-wagner-sprayudstyr/282807-wagner-furno-500-varmluftpistol---2000-w---db-2119337/
https://youtu.be/rsadbeBMOaY
https://www.wagner-group.com/dk/produkt/varmluftpistol-furno-300/
https://dva.dk/shop/117-wagner-sprayudstyr/282806-wagner-furno-300-varmluftpistol---1600-w---db-2119336/
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