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VYSOKOTLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO

Cobra®

 Rýchla návratnosť investície
 Vysoká spoľahlivosť 
 Bez aplikačného obmedzenia

Cobra®

Spracovávanie malého množstva farieb vysokým tlakom
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Veľké výhody

WAGNER Cobra®
Cobra ® je exkluzívne vysokotlakové dvojmembránové 
čerpadlo vhodné pre Airless a AirCoat aplikácie do 250 bar. 
Cobra ® je prvé vysokotlakové pneumatické čerpadlo bez 
obalu. Nedochádza v ňom ku kontaktu medzi materiálom a 
vonkajšou atmosférou (čerpadlo je kompletne uzavreté), 
absencia trenia v kvapalnej časti a minimálny sklz robí toto 
čerpadlo ideálnym pre akýkoľvek druh materiálu, vrátane 
tých najdôležitejších, ako reaktívne farby (UV farby, PUR,  
izokyanáty, akryl) alebo vysoko abrazívne materiály.  
Čerpadlo pracuje s extrémne nízkou pulzáciou a vytvára 
jednotný tok farby, čím sa dosiahne perfektný rozstrek a 
vynikajúca kvalita povrchu. Vďaka minimalizácii vnútorných 
objemov, je navrhnuté čerpadlo tak, aby sa výrazne znížila 
spotreba rozpúšťadiel a plytvanie materiálom pri  
preplachovaní a farebnej zmene.

Revolučný pracovný princíp
IceBreaker® pneumatický motor tlakuje hydraulickú časť s 
pomerom 40:1. Olej v ňom obsiahnutý prenáša tlak na 
čerpanú kvapalinou cez dve membrány. Zatiaľ čo jedna 
membrána vytvára sanie, druhá dodáva materiál. Špeciálne 
sacie ventily a membrány odolnej konštrukcie umožňujú 
vysokú frekvenciu. To čo je problematické pre kvapalnú časť 
štandardných piestových alebo bellowsovových čerpadiel. to 
je ľahko zvládnuteľné s Cobrou ®. Vysoká rýchlosť dodávky je 
dosiahnutá pri veľmi malom objeme čerpadla.

Regulátor tlaku

Pneumatický IceBreaker® motor

Olejový piest

Membrána

Vstup materiálu

Chladenie vzduchom (patentované)



Cobra® aplikácie

Cobra® 2K
Cobra® 2K je výborné riešenie pre vysoko reaktívne 2K 

 
s krátkou aj dlhou životnosťou) a je idealny pri úpravách 
starého nábytku, rakiev, hudobných nástrojov a lodných a 
jachtárskych interiérov.

Cobra® 40-10
Cobra ® 40-10 je ideálnym riešením pre prácu s malým 
množstvom farby a pre  frekventované zmeny farby. Zvláda 
jednu až tri pištole pre aplikácie na drevo a v nábytkárskom 
priemysle, v malých tesárskych a stolárskych dielňach ako aj 
všeobecne v kovopriemysle.  
Cobra 40 - 10 ® je ideálne pre základné nátery alebo tužidlá, 
pre 2K zmiešavacie jednotky (FlexControl a FlexControl Plus).

Cobra® 40-25
Cobra® 40-25 je vhodný pre aplikácie s vysokým prietokom  
(až 5 l / min), pre viac pištolí alebo pre veľké trysky. Je tiež výborným 
riešením pre napájanie automatických striekacích systémov pre 
povrchovú úpravu dreva alebo pre náročné aplikácie v  
drevopriemysle, kovopriemysle a pri lakovaní kože. Cobra 40 - 25 ® je 
ideálny na základné nátery alebo na tužidlo pre 2K zmiešavacie 
jednotky. 



Minimum rozpúšťadiel. 
Šetrné k životnému prostrediu!

WAGNER Cobra®: 
inovatívna technológia
WAGNER Cobra® je jediné vysokotlakové pneumatické 
membránové čerpadlo na trhu. Bolo špeciálne vyvinuté tak 
aby bola zaistená maximálna spoľahlivosť a najlepší výkon.

Podstatné zníženie spotreby rozpúšťadiel pri  
preplachovaní zariadenia vďaka menšiemu objemu a 
dizajnu, ktorý sa ľahko čistí.

 Vysoká spoľahlivosť a nízke náklady na údržbu: 
špeciálne dlhá životnosť membrány a sacie ventily  
z karbidu volfrámu.

Lepšie dokončovacie výsledky: veľmi nízke pulzácie pre 
nepretržitý výstup materiálu.

Žiadne problémy so zamŕzaním: osvedčená technológia 
čerpadla WAGNER Icebreaker ®. Vysoká spoľahlivosť a 
minimálna tvorba ľadu, a to aj na najvyššej  
prevádzkovej rýchlosti.

Jednoduché ovládanie: integrovaný spätný ventil.

Univerzálnosť: všetky čerpadlá Cobra® môžu pracovať  
aj v horizontálnej aj vo vertikálnej polohe.

Variabilita nasávacieho systému: dodávane s ohybnými 
hadicami aj s pevnými trubkami.

Jedinečná Cobra® technológia
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Vytvárajú určité množstvo trecieho tepla. To 
 obmedzuje ich použitie pre reaktívne a abrazívne  
materiály. Cobra ® je bez trenia a zvládne všetky kritické 
materiály.

Vytvárajú pri nástreku zlomy a preto nie sú vhodné na 
striekanie citlivých materiálov. Cobra ® tento zlomový 
efekt minimalizuje.

Produkujú hlboké pulzácie počas prechodnej fázy. To má 
vplyv na stabilitu toku farby a na dokončovaciu kvalitu. 
Znížené pulzácie Cobra ® zaisťujú konštantný prietok 

Dosahujú vysoké prenosné rýchlosti. To si vyžaduje veľké 
striekané sekcie. Na rozdiel od piestových čerpadiel 
čerpadlá Cobra ® používajú vysokorýchlostnú prevádzku 
a veľmi malé množstvo kvapaliny a tým podstatne 
znížujú spotreby rozpúšťadiel.

Radosť pracovať s Cobra®!

BEZ APLIKAČNÝCH OBMEDZENÍ

Piestové čerpadlá a bellowove čerpadlá majú nasledujúce 
obmedzenia:

RÝCHLA NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIE

Zredukovanie spotreby farby a nízke prevádzkové náklady  
sú obrovským prínosom z hľadiska úspor:

 Znížená spotreba rozpúšťadiel: až 60% úspory 
 pri preplachovaní v porovnaní s piestovými čerpadlami

 Menej zbytkov farieb.
 Jednoduchá a rýchla zmena farby 
 Nižšie nároky na údržbu vďaka extrémne nízkemu 

opotrebeniu.

VYSOKÁ SPOĽAHLIVOSŤ

S dlhou životnosťou membrány a absenciou obalu v  
kvapalnej časti garantujeme  vysokú spoľahlivosť aj za 
najťažších pracovných podmienok. Vzduchové chladenie 
systému v hydraulickej časti udržuje hydraulický olej na 
konštantnej teplote a viskozite.

Membránová technológia 

Jedinečná Cobra® technológia
RÝCHLOSŤ ČERPADLA

Odporúčaná prevádzková rýchlosř piestového čerpadla je  
30 DS/min. Pre porovnanie Cobra® čerpadlá bežia na  
200 DS/min. To umožňuje výrazne znížiť objem čerpaného 
materiálu a dosiahnuť dobrý výkon z hľadiska prietoku: 

Cobra® 40-10 Piestové čerpadlo

Max. rýchlosť 200 DS/min 30 DS/min

Objem čerpadla 10 cc/DS 65 cc/DS

Max. prietok 2.0 l/min 2.0 l/min

PULZÁCIE

V porovnaní so štandardným piestovým čerpadlom, dvojité 
membránové technológie v kombinácii s malým množstvom 
kvapaliny zaisťujú oveľa nižšiu pulzáciu a konštantný tok 
materiálu.

Čas

0,4 sek 0,2 sek

30 bar
15 bar

 Piestové čerpadlo
 Cobra®

Príklad sa vzťahuje na aplikácie pri tlaku 150 bar s vodou
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Technické parametre

Cobra®
Cobra® 40-10 Cobra® 40-25

Pomer tlaku 40 : 1 40 : 1

Max. tlak kvapaliny 250 bar 250 bar

Objem pri zdvihu 10 cc 25 cc

Max. rýchlosť čerp. 200 DS/min 200 DS/min

Max. prietok 2.0 l/min 5.0 l/min

Hmotnosť (pripravená striekať) 19 kg 32 kg

Výstup materiálu 3/8” NPS 3/8” NPS

Cobra® 40-10
Cobra® 40-10 je ideálnym riešením pre prácu s malým 
množstvom farby a pre časté zmeny farby - odporúča sa na 
jednu až tri pištoľe najmä v drevárenskom a nábytkárskom 
priemysle, pre malé tesárske a stolárske dielne,  
kovopriemysel. Čerpadlo Cobra® 40-10 je ideálne na  
základné nátery alebo tužidlá pre 2K zmiešavacie jednotky  
( FlexControl a FlexControl Plus).

Cobra® 40-25
Čerpadlo Cobra® 40 - 25 je vhodné na aplikácie s vysokým 
prietokom (až 5 l / min), pre všetky multi-pištoľové operácie 
alebo pre  veľké trysky. Je tiež výborným riešením pre 
napájanie automatických striekacích liniek na striekanie 
dreva alebo pre náročné aplikácie v tesárstve, kovopriemysle 
a pri lakovaní kože. Čerpadlo Cobra® 40 - 25 je ideálne na 
základné nátery alebo tužidlá pre 2K zmiešavacie jednotky 
kde je potrebný vysoký prietok materiálu.

Vyberte si čerpadlo Cobra®

APLIKAČNÉ OBLASTI 

 Drevopriemysel a nábytkársky priemysel
 Tesárske a stolárske dielne
 Poľnohospodárske stroje, konštrukcie a zemné stroje
 Kovopriemysel
 Úpravy kože

SPRACOVATEĽNÉ MATERIÁLY 

 Materiály na báze vody a rozpúšťadla
 Nátery na drevo
 Materiály citlivé na vlhko, izokyanáty
 Ľahko lámavé nástreky
 UV-odolné materiály
 Tepelne reaktívne materiály (napr. akryláty )
 Zinkové základné nátery
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Cobra 2K

C
B

A

Cobra® 2K: vynikajúce pre zmiešavanie 
a aplikovanie polyesterov
Cobra ® 2K je perfektné riešenie pre vysoko reaktívne 2K  materiály, ako je polyester 
(základ alebo dokončovanie, krátka a dlhá životnosť) a je ideálny pre nábytkársky 
priemysel, výrobu rakiev, hudobných nástrojov, a lodných a jachtárskych interiérov. 
Cobra ® 2K rieši typické problémy tradičných 2K čerpadiel, razantne znížuje náklady 
na údržbu a spotrebu rozpúšťadla. Cobra ® 2K je k dispozícii na ráme, nástennom 
držiaku, alebo na vozíku, a je plne vybavená dvojitými sacími hadicami, spätnými 
ventilmi a statickým mixérom.

AKO PRIPRAVIŤ POLYESTERY PRE COBRA® 2K

2 % akcelerátora na 20 l živice (400 cl)
2 % tužidla na 20 l živice (400 cl)
20 l živice

 20 l živice
+ 400 cl tužidla (2 % na 20 l)
+ 400 cl akcelerátora (2% na 20 l)

4 % tužidla 
na 10 l živice (400 cl)
10 l živice

4 % akcelerátora 
na 10 l živice (400 cl)
10 l živice

Ručné  
zmiešavanie:

Rozdeľte do dvoch 20 l nádob po 10 lživice a 
 pridajte tužidlo a akcelerátor podľa pomeru.

Technické parametre

Cobra® 2K

Zmiešavací pomer 1 : 1

Pomer tlaku 40 : 1

Max. tlak kvapaliny 250 bar

Max. prietok 2.0 l/min

Živica +  
tužidlo

Živica +  
akcelerátor

Zmiešavací 
blok

COBRA® 2K VÝHODY 

 Zmiešava len potrebné množstvo, materiál je vždy čerstvý
 Vhodné tak pre malé práce ako aj pre dlhodobú prácu.
 Tým, že konštrukcia nie je zabalená sa nevytvára trenie a 

tým sa znižujú nároky na údržbu
 Jednoduché čistenie.
 VT aplikácia: hladší povrch bez efektu pomarančovej kôry, 

úspora času pri brúsení povrchu
 Vhodný pre AirCoat a Airless: menej prestrekov, 

 vysoká účinnosť prenosu.

S Cobra® 2K:
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Odbornosť v applikáciách
WAGNER program na striekacie pištole optimálne kombinuje 
ekonomické nanášanie s vysokou kvalitou povrchu.  
Ponúkame ručné a automatické pištole pre Airless, AirCoat a 
pre procesy na rozprašovanie vzduchom s alebo bez 
elektrostatiky s rýchlym rotačným rozprašovaním.

WAGNER – 2K špecialista
WAGNER ponúka širokú škálu moderných zmiešavacích a 
dávkovacích systémov. Okrem inovačných TwinControl 2K 
jednotiek, FlexControl ponúka ďalšie funkcie, ako  
automatickú zmenu farby, receptúry, skladovanie, periférne 
zariadenia, rozhranie a nízkym a vysokým tlakom, aplikácie  
s veľmi vysokou presnosťou miešania.

Ostatné informácie o Cobra® a o 
rozmanitom príslušenstve ako sú 
rôzne rozprašovače, trysky a hadice 
nájdete v kompletnom katalógu 
WAGNER.

Nízkotlaké čerpadlá

Zip čerpadlá
Okrem Cobra ®, Wagner vyrába 
 širokú škálu vzduchom ovládaných 
membránových čerpadiel (Zip linka).

WAGNER nízkotlaké membránové 
čerpadlá sú vyrobené špeciálne na 
nízkotlaké aplikácie charakteristické 
veľkým prietokom materiálu a  
maximálnou spoľahlivosťou.

www.wagner-group.com

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

Vlastimil Vančo - WAGNER
Petra Pázmaňa 10

917 01 TRNAVA

tel./fax: 00421/33/5521123
fax: 00421/33/5347982

e-mail:  wagner@v-vanco.sk
www.v-vanco.sk



Popis Cobra 40-10 Cobra 40-25

Montážne zariadenie

Základný rám - horizontálny 322052 2308732

Vertikálny stojan 367021 367021

Vozík 367121 367121

Držiak na stenu 367020 367020

Prívod vzduchu

AirCoat regulátor vzduchu 322050 2311350

Nasávací systém

Nasávacia rúrka DN16 2311832 2311832

Flex nasávacia hadica DN13 97073 97073

Flex nasávacia hadica DN25 97087 97087

250244 250244

250245 250245

Vrchná nádobka 5l kpl. 341267 341267

Sacie koleno DN25 97075 97075

322053 2311185

Spätná rúrka (pre nasávaciu rúrku) 2311833 2311833

Hadička spätného toku dlhá 367141 367141

AirCoat hadice

AC-hadica-DN3 (1/8“) - 7,5m 2309705 2309705

AC-hadica-DN3 (1/8“) – 10,0m 9984596 9984596

AC-hadica-DN4 (3/16”)- 7,5m 2309706 2309706

AC-hadica-DN4 (3/16”)- 10m 2302379 2302379

AC-hadica-DN4 (3/16”)- 15m 2309634 2309634

AC-hadica-DN4 (3/16”)- 20m 2309635 2309635

Popis Cobra 40-10 Cobra 40-25

Cobra základné jednotky

Cobra základná jednotka 322040 2308721

Cobra základná jednotka, umiestnená na ráme 322102 2308722

Cobra 40-10 – 2K 322030 -

Cobra® 

ZÁKLADNÉ JEDNOTKY

PRÍSLUŠENSTVO

www.v-vanco.sk



Cobra® 

Popis Cobra 40-10 Cobra 40-25

Materiálové Airless hadice

VT hadica-DN3 (1/8“) - 7,5m 9984583 9984583

VT hadica-DN4 (3/16”)- 7,5m 9984573 9984573

VT hadica-DN4 (3/16”)- 10m 9984573-10 9984573-10

VT hadica-DN4 (3/16”)- 15m 9984573-15 9984573-15

VT hadica-DN4 (3/16”)- 20m 9984573-20 9984573-20

VT hadica-DN6 (1/4”) - 10m 9984418 9984418

Servisné sady

Farebný stupeň 2312288 2312289

Výpustný ventil 322915 2308761

Vzduchový motor 322995 2309100

Sada na výmenu oleja 322911 322911

Hydraulický olej  (250cm³) 322912 322912

PRÍSLUŠENSTVO

www.v-vanco.sk

Popis Cobra 40-10 Cobra 40-25

Cobra Spraypacky

SP Cobra 40-10 GM4100AC, základný rám - s nádržkou
 
       - Cobra 40-10 na základnom ráme
       - vrchná nádržka 5L sada Cobra
       - AC-hadica-DN4 (3/16”)- 7,5m
       - GM 4100AC 25MPa NPSM 1/4“
       - tryska ACF3000 13/40
       - regulátor kpl. šróbenie neuzamykateľné
       - rozprašovač LV plus (červený)

322110

322102 
341267
2309706
394012
379413
322050
2313494

-

SP Cobra 40-10 GM4700AC, základný rám - s nádržkou
 
       - Cobra 40-10 na základnom ráme
       - vrchná nádržka 5L sada Cobra
       - AC-hadica-DN4 (3/16”)- 7,5m
       - GM 4700AC 25MPa NPSM 1/4“
       - tryska ACF3000 13/40
       - regulátor kpl. šróbenie neuzamykateľné
       - rozprašovač LV plus (červený)

322111

322102 
341267
2309706
2313585
379413
322050
2313494

-

SP Cobra 40-25 na vozíku
 
       - Cobra 40-25 
       - vozík Wildcat/Puma
       - AC-regulátor , sada Cobra 40-25
       - Flex nasávacia hadica DN25

- 2311360

2308721 
367121
2311350
97087
250245

Cobra Spraypacky 2K

SP Cobra 40-10 2K - na vozíku
SP Cobra 40-10 2K - na stene
SP Cobra 40-10 2K - na stojane

Každý Cobra 2K Spraypack obsahuje:
 
       - Cobra 40-10 2K
       - montáž (na vozíku / na stene / na stojane)
       - nasávacie hadice
       - zmiešavací blok & ventily
       - AirCoat regulátor tlaku vzduchu

U850.00C
U850.00M
U850.00S

-

BALÍČKY



Materiálová nádobka XS
NÍZKO OBJEMOVÁ APLIKÁCIA  WAGNER COBRA®

Malý - Silný - Flexibilný
Inovatívna a exkluzívna technológia WAGNER Cobra ® 
vysokotlakových membránových čerpadiel umožňuje 
užívateľom ušetriť až 60% času, farby a rozpúšťadla pri 
každej zmene farby a pri každom prevádzkovom čistení

Nová materiálová nádobka XS bola vyvinutá pre zvýšenie 
výkonu WAGNER Cobra ® aj pre použitie veľmi malého 
množstva farby. Je ideálnym riešením vo všetkých 
testovacích laboratóriách, pri potrebe vysokého tlaku 
(priemyselné prostredie) a malého množstva materiálu. 

VÝHODY
 Nízka spotreba materiálu pri použití inovatívnej Cobra® 

technológie

 Aplikácia malého množstva materiálu.

 Flexibilná a rýchla výmena farby

Industrial Solutions

Ideálne vďaka možnej montáži priamo na mieste alebo 
pre zákazníkov obrábajúcich malé obrobky a robiacich 
časté farebné zmeny. Môže byť až 5 litrovým zásobníkom s 
voliteľným adaptérom. 
 

Materiálová nádobka XS

www.v-vanco.sk
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Rýchle zmeny farby - menšia spotreba rozpúšťadiel

www.wagner-group.com

J. Wagner GmbH
Industrial Solutions
D-88677 Markdorf
Tel. +49 (0) 75 44/5 05-0
Fax +49 (0) 75 44/505-1200

J. Wagner AG
Industrial Solutions
CH-9450 Altstätten/SG
Tel. +41 (0) 71/7 57 22 11
Fax +41 (0) 71/7 57 23 23

Kryt s ventilom

Vrchná nádobka 700ml

Napojenie nádobky bez náradia

Guľový ventil DN 10

Rýchlo odpojiteľná armatúra

Objednacie informácie Obj.číslo

Material hopper sada

Zahŕňa čerpadlový adaptér, stojan, rýchlo odpojiteľnú 
armatúru, guľový ventil, spätnú trúbku, 2 nádobky a 

2321424

Nádobka

Vrchná nádobka, 10 jednorázových pohárov vrátane 
horného krytu s ventilom a výstupným konektorom. 
Objem 700 ml 

2327245

2327251

Adaptér

Adaptér na WAGNER 5L materiálovú nádobu. 935050

Adaptér pre Walther Pilot 600 ml vrchnú nádobku. 2321339

Adaptér pre 3M pohárový systém. 2320842

Balenie hadíc

AirCoat balenie hadíc 3m – obsahuje DN3 materiálovú 
hadicu a vzduchovú hadicu.

2322656

Predvádzacia sada

Skladá sa:
- Štartovacia sada so 4 nádobami, krytmi a vložkami 

- AirCoat pištoľ GM 4700AC
- 1 rozprašovač červený a 1 modrý, kpl. 
- ACF 3000 tryska 09/40, 11/40 a 13/40
- ACF 3000 plus preatomizačná tryska 08/40 a 10/40

2327252

MATERIAL HO ADA

Zmena farby: zatvorte ventil 
- vyčistite pištoľ

Prepláchnite - vyčistite

Zmeňte farbu - vráťte sa ku 
kroku 1

Namontujte - Naplňte - 
Striekajte

Odoberte nádobku / pohár

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Krok 5

Vlastimil Vančo - WAGNER
Petra Pázmaňa 10

917 01 TRNAVA

tel./fax: 00421/33/5521123
fax: 00421/33/5347982

e-mail:  wagner@v-vanco.sk
www.v-vanco.sk
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