
  Industrial Solutions

Pintura a Pó Manual 

 ■ Eficiente e económica
 ■ Flexível e de fácil manuseamento
 ■ Design ergonómico

eficiência sem esfORÇO



Manual da Pistola               1

A nova geração de pistolas manuais WAGNER: 
ACABAMENTOS EXCELENTES - EQUILÍBRIO PERFEITO - ÓTIMA MANIPULAÇÃO - LEVE (490G) 

A experiência WAGNER em pintura a pó consentiu de otimizar a sua atuação: a nova pistola PEM-X1 foi estudada 
para todos os tipos de superfícies. Otimizada na precisão e na perfeição de aplicação, combina um design perfeito 
com um ótimo manuseamento. 

Pistolas manuais

Dados Técnicos: PEM-X1 PEM-X1 CG

Comprimento 335 mm/ 13 inch 365 mm / 14 inch

Peso 490 g/ 17 oz 530 g/ 18.6 oz  w/o cup

Certificado ATEX PTB 12 ATEX 5002 EN50050-2

Fluxo de pó 450 g (16 oz) /min. 200 g (7 oz) /min.

PEM-    1   e    PEM-    1 CG
Alta eficiência de transferência

Fácil e rápida de usar

Design Único 
 ■ Peso

A PEM-X1  é a mais leve entre as 
pistolas a pó, mantendo uma estrutura 
robusta e sólida: pesa apenas 490g.

 ■ Equilíbrio 
É perfeitamente equilibrada reduzindo 
a fadiga ao mínimo.

 ■ Ergonomia 
A gestão integrada na parte de trás da 
pistola permite um ajustamento rápido 

da quantidade de pó. 
Através de um duplo clique no gatilho faz-se a transição de um 
programa para outro de uma forma simples e direta.

 ■ Boquilhas
Boquilhas de conceito único proporcionam uma nuvem de pó 
perfeita e homogénea garantindo uma melhor qualidade de 
acabamento. 
Com a adaptação de uma boquilha específica é possível uma 
aplicação ótima mesmo nas peças mais dificeis.
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Acoplamento rápido -
Otimizado para mudanças de 
cor rápidas e eficientes

O equipamento de laboratório PEM-X1 CG foi concebido 
para pintar em pequenas quantidades e fazer testes de 
laboratório mantendo altos desempenhos com 
acabamentos precisos.

VANTAGENS ESPECIAIS
 ■ Compacto e sempre pronto a trabalhar: Concebido para trabalhar 

em todas as condições mantendo resultados de pintura 
constantes.

 ■ Resultados Perfeitos: Graças ao sistema de dosagem de pó 
integrado na parte de trás da pistola, o pó pode ser 
aplicado em pequenas quantidades, com resultados 
igualmente precisos.

 ■ Fácil de usar: O contentor do pó é ligado de uma forma 
simples e possível de usar imediatamente.

 ■ Mala completa O equipamento permite ter mobilidade e 
flexibilidade de forma a aplicar o conceito "just in time".

Equipamento de laboratório PEM-X1 CG

Pistolas manuais

Dados Técnicos: PEM-X1 PEM-X1 CG

Comprimento 335 mm/ 13 inch 365 mm / 14 inch

Peso 490 g/ 17 oz 530 g/ 18.6 oz  w/o cup

Certificado ATEX PTB 12 ATEX 5002 EN50050-2

Fluxo de pó 450 g (16 oz) /min. 200 g (7 oz) /min.

Pega ergonómica - 
novo design para um 
manuseamento perfeito

Controlo Remoto - máxima 
flexibilidade durante a 
aplicação

Novas boquilhas - para 
aplicações perfeitas
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Módulo de controlo EPG-Sprint
Preciso e de extrema confiança para resultados de pintura ótimos: é o espírito do novo 
módulo de controlo WAGNER EPG-Sprint X. Todos os parâmetros estão organizados 
de forma lógica. Os parâmetros podem ser ajustados facilmente de forma intuitiva, os 
resultados são extremamente eficientes para além de uma alta qualidade visível nos 
trabalhos que efetua.

 ■ Precisão 
WAGNER Air Flow Control (AFC) garante um 
controlo preciso do pó e resultados de pintura 
ótimos. O circuito de controlo fechado deteta 
e ajusta a pressão do ar por forma a manter 
uma pintura constante ao longo do tempo.  

 ■ Regulação 
Os parâmetros são fáceis de ajustar, o que 
permite um funcionamento intuitivo no 
trabalho diário. O módulo de controlo 
inteligente Sprint X permite muitas 

programações de trabalho.
 ■ Reedição 

O módulo EPG-Sprint X apresente um acesso direto às funções 
normalmente mais utilizadas e guarda até 50 programações de 
pintura, garante resultados com elevada qualidade e grande 
capacidade de reedição. 

 ■ Design 
A disposição das funções no módulo de controlo torna 
menos stressante o trabalho quotidiano. Todos os parâ-
metros estão sempre perfeitamente identificados e garan-
tem um processo de pintura sempre controlado

Preciso e Intuitivo

Unidade de Controlo

Dados Técnicos EPG-Sprint X

Dimensões 270 x 260 x 136 mm (10.6 x 10.2 x 5.3 in.)

Peso 4,6 kg

Modelo          0102           II 3(2) D IP 64 80°

Certificação ATEX PTB 102 II D T (Zona 4)

Módulo  Controlo  EPG-
Intuitivo, prático e fácil de usar

Sempre pronto a trabalhar

Precisão Máxima com válvula de regulação eletrónica

Eficiência Máxima



Os acessórios perfeitos para 
exigências individuais!
 
Instrumentos adaptados para cada tipo de aplicação: o 
equipamento pode ser facilmente adaptado com base nas 
exigências individuais por forma a obter os resultados de 
pintura desejados.

Venturi Rápido 
De acordo com o diâmetro do tubo é 
disponibilizada uma variedade de venturis que 
garantem a solução ótima para cada aplicação.

Prolongador da pistola (200 - 300 - 500mm)
Perfeitamente adaptada para as peças mais 
compridas ou difícieis de alcançar como radiadores, 
armários, etc. Disponível em vários comprimentos 
para satisfazer todas as exigências.

Defletores
Ótimos resultados com cada tipo de bico, quer seja de jato plano ou redondo 
(bico de pato).

Tubo de pó
Tubos de pó com diversos diâmetros e ligação à terra integrada, otimizando 
o consumo de pó e a qualidade da pintura.

CoronaStar
O CoronaStar é um instrumento útil para reduzir o efeito "casca de laranja". 
Através de um princípio de plug-in, este acessório consegue-se instalar fácil e 
rapidamente.

Ampla gama de acessórios para resultados perfeitos

Unidade de Controlo

Dados Técnicos EPG-Sprint X

Dimensões 270 x 260 x 136 mm (10.6 x 10.2 x 5.3 in.)

Peso 4,6 kg

Modelo          0102           II 3(2) D IP 64 80°

Certificação ATEX PTB 102 II D T (Zona 4)

Intuitivo, prático e fácil de usar

Sempre pronto a trabalhar

Precisão Máxima com válvula de regulação eletrónica Flexibilidade



Rodas para uma agilidade ótima
Ao colocar estas pequenas rodas, 
o equipamento manual consegue-se  
usar e posicionar em lugares pequenos

Mudança rápida de cor
O dispositivo de fixação do tubo permite
uma mudança rápida e segura do pó.

Pintura a pó simples e perfeita

Equipamento manual WAGNER 
Eficiência e flexibilidade com um design perfeito
O novo equipamento manual combina funcionalidade com um extraordinário design. Todos os parâmetros 
podem ser fácil e rapidamente inseridos no EPG Sprint X. Através de um botão central dinâmico, todos os 
parâmetros - agrupados em 4 secções funcionais - podem ser definidos facilmente. 
A possibilidade de parametrizar a curva da cascata e a função Tribo - proporciona um elevado nível de 
flexibilidade para cada tipo de pó. Ao combinar isto com a pistola manual PEM X1, o equipamento alcança 
resultados de pintura perfeitos. A alimentação do pó é feita diretamente da caixa do pó ou do contentor.

Modelo 60 l

Modelo Airfluid



Um equipamento flexível
O sistema manual pode ser transforma 
num modelo 3l ou num modelo de 60l 
com a mesa vibratória.

 ■ Orientação do usuário intuitiva 
A organização lógica dos elementos de 
controlo torna um ajuste de parâmetros 
claro e rápido. Podem ser guardados até 50 
programações de pintura criando infinitas 
possibilidades de configurações de 
acordo com as próprias necessidades.

 ■ Mudanças de cor rápidas
As mudanças de cor rápidas podem ser 
ativadas usando um botão de pré 

programação para iniciar este processo. Graças a este sistema 
consegue-se uma mudança de cor rápida e segura.

 ■ Flexibilidade
O equipamento pode ser modificado: a alimentação do pó tanto 
pode ser feita através da caixa de pó como pode ser instalado um 
contentor de pó. O EPG Sprint X1pode ser facilmente regulado 
para qualquer tipo de aplicação.

 ■ Design
O design do novo equipamento é simples e moderno. A sua 
construção robusta e os resultados constantes de qualidade 
tornam-no na solução ideal de pintura manual.Modelo 60 l

Gestão

As vantagens
 ■ Carrinho robusto com mesa vibratória.
 ■ Pistola de pintura a pó manual PEM X1 ou PEM T3 Tribo
 ■ Contentor com leito fluidizado integrado para garantir  

uma preparação de pó ideal.
 ■ Bomba de pó (injetor) da nova geração permite uma  

constante e homogénea nuvem de pó.
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Tecnologia da cabina

Cabinas manuais eficientes

4 Vantagens:

www.wagner-group.com

Lajotecno, Lda
Vale Mechão, Ap. 98
3770-908 Oiã
Tel. +351 234 723029
Fax +351 234 723104

J. Wagner GmbH
Industrial Solutions
D-88677 Markdorf
Tel. +49 (0) 75 44/5 05-0
Fax +49 (0) 75 44/505-200

Tecnologia da cabina manual WAGNER

Tanto para pinturas com recuperação (uma cor) 
como para pinturas sem recuperação (várias 
cores), a Wagner tem uma solução económica e 
de confiança para exigências específicas. 
 
As cabinas manuais WAGNER ID BASIC - com 
tecnologia de pintura acessível, de confiança e 
duradoura. A mudança de cor é rápida com um 
uso eficiente do pó e estando também de acordo 
com as normas de segurança.

A WAGNER apresenta todos os componentes para uma pintura manual perfeita da pistola aos 
módulos de controlo, todos os componentes integram: 

 ■ Eficiência 
 ■ Controlo 
 ■ Flexibilidade
 ■ Design


