
   Industrial Solutions

WysokociśnienioWe pompy membranoWe

Cobra®

■■ Szybki zwrot inwestycji
■■ Niezawodność
■■ Nieograniczone możliwości zastosowania



Ogromne korzyści

WAGNER Cobra®
Cobra® to wysokociśnieniowa pompa dwumembranowa, 
odpowiednia do natrysku metodą Airless i Aircoat, aż do 250 
bar. Jest pierwszą wysokociśnieniową pompą pneumatyczną 
bez uszczelnień - dzięki technologii membranowej nie ma 
potrzeby ich stosowania! Brak kontaktu pomiędzy 
materiałem i powietrzem zewnętrznym (pompa jest 
całkowicie szczelna),oraz minimalne siły ścinające czynią ją  
idealną do wszelkiego rodzaju materiałów, również tych 
najbardziej problemowych jak: farby reaktywne, akrylowe, 
izocjaniany oraz materiałów wysoko ściernych. Pompa 
pracuje przy niezwykle niskich pulsacjach, tworząc jednolity 
strumień farby i osiągając przy tym perfekcyjne pokrycie i 
znakomitą jakość powierzchni. Udało się ją  tak 
zaprojektować, aby mocno obniżyć zużycie rozpuszczalnika i 
odpady materiału podczas zmiany koloru i płukania.

Rewolucyjna zasada 
działania
Pneumatyczny silnik Icebreaker ® oddziałuje na układ 
hydrauliczny z ciśnieniem w stosunku 40:1, zawarty w nim 
olej przesyła ciśnienie do pompowanego materiału poprzez 
dwie membrany. Podczas gdy pierwsza membrana tworzy 
ssanie, druga dostarcza materiał. 
Specjalne zawory wlotowe oraz bardzo wytrzymała 
konstrukcja membran pozwala na pracę o dużej 
częstotliwości. To, co mogło dotychczas stanowić problem 
dla standardowych pomp tłokowych czy miechowych, jest w 
tej chwili bez trudu osiągane przez wyjątkowo szybką Cobrę. 

Regulacja ciśnienia

Pneumatyczny silnik IceBreaker®

Olej tłokowy

Membrana

Przyłącze materiału

Opatentowane chłodzenie powietrza w obiegu
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Pneumatyczny silnik Icebreaker ® oddziałuje na układ
hydrauliczny z ciśnieniem w stosunku 40:1, zawarty w nim
olej przesyła ciśnienie do pompowanego materiału poprzez
dwie membrany. Podczas gdy pierwsza membrana zasysa, 
druga pompuje materiał.
Specjalne zawory wlotowe oraz bardzo wytrzymała
konstrukcja membran pozwala na pracę o dużej
częstotliwości. To, co mogło dotychczas stanowić problem
dla standardowych pomp tłokowych czy  nurnikowych, jest w 
tej chwili bez trudu osiągane przez wyjątkowo szybką Cobrę.



Możliwości zastosowania

Cobra® 2K
Cobra ® 2K jest perfekcyjnym rozwiązaniem dla materiałów 
2K wysokoreaktywnych, takich jak np. poliester, jak również 
do pracy przy aplikacji na meble-antyki, trumny, instrumenty 
muzyczne, wnętrza łodzi i jachtów.

Cobra® 40-10
Cobra® 40-10 to idealne rozwiązanie do pracy z małymi 
partiami materiału i częstą zmianą koloru. Polecana do 
aplikacji w przemyśle drzewnym i meblowym, małych 
zakładach stolarskich oraz przemyśle metalowym. 
Cobra 40-10 jest również idealna na materiał bazowy lub 
utwardzacz w urządzeniach 2K (FlexControl i FlexControl 
Plus)

Cobra® 40-25
Cobra® 40-25 jest odpowiednia do aplikacji przy których konieczny 
jest wysoki przepływ ( do 5 l/min).Idealnie nadaje się również do 
pracy z automatami lakierniczymi. Pozwala na zasilanie do czterech 
pistoletów, wtedy gdy stosowany jest lakier UV o dużej 
agresywności mechanicznej oraz tam, gdzie niezbędne są częste 
zmiany koloru. 
Świetnie nadaje sie też na materiał bazowy lub utwardzacz w 
urządzeniach 2K, gdy niezbędny jest wysoki przesył.

Cobra® 40-25 jest odpowiednia do aplikacji przy których konieczna 
jest  duża wydajność (do 5 l/min). Idealnie nadaje się również do pracy 
z automatami lakierniczymi. Pozwala na zasilanie do czterech
pistoletów, wtedy gdy stosowany jest lakier UV o dużej
agresywności mechanicznej oraz tam, gdzie niezbędne są częste
zmiany koloru.
Świetnie nadaje sie też na materiał bazowy lub utwardzacz 
w urządzeniach 2K, gdy niezbędna duża wydajność.



Minimalne zużycie 
rozpuszczalnika  
Przyjazne środowisku!

WAGNER Cobra®: 
Innowacyjna technologia
Cobra ® jest jedyną wysokociśnieniową pompą membranową 
na rynku. Zaprojektowana tak, aby zapewnić niezawodność i 
najlepsze wyniki.

Radykalna redukcja zużycia rozpuszczalnika podczas 
płukania, łatwość czyszczenia i mała ilość środka 
myjącego potrzebnego do wyczyszczenia pompy 
przed zmianą koloru zapewnia ekonomiczność 
zastosowania.

 Niezawodność i niskie koszty utrzymania: specjalne, 
bardzo wytrzymałe membrany oraz zawory wlewu 
wykonane z węglika wolframu

Lepsze rezultaty wykończenia – bardzo niskie drgania 
sprawiają, że wypuszczany materiał jest bardziej spójny.

Żadnych problemów ze szronem – gwarantowane przez 
technologię WAGNER Icebreaker®; niezawodność i 
minimalne osadzanie szronu nawet przy większych 
prędkościach pracy.

Łatwa obsługa – zintegrowany zawór obrotowy

Uniwersalność – wszystkie pompy Cobra ® mogą pracować 
w pozycji pionowej, jak i poziomej.

Możliwość zamontowania różnych systemów ssących – 
zbiornika, elastycznego węża ssącego,lub sztywnej rury 
ssącej.

Unikalna technologia Cobra® 
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 wlotowe

Lepsze rezultaty wykończenia – bardzo niska pulsacja 
sprawia, że strumień natrysku jest jednorodny.



Generują pewną ilość ciepła przy tarciu, a to ogranicza 
ich użycie do trudnych materiałów np. reaktywnych. 
Cobra jest wolna od tego problemu i poradzi sobie nawet 
z najbardziej wymagającymi materiałami. 

Uzyskują wysoki efekt ścierania, dlatego nie są zalecane 
do materiałów na to wrażliwych. 
W Cobrze efekt ten jest zminimalizowany.

Wytwarzają głębokie drgania podczas fazy przełączania, 
co oddziałuje na stabilność strumienia farby i jakość 
wykończenia. 
Zmniejszone drgania w Cobrze zapewniają jednolity 
strumień natrysku i lepszą powłokę. 

Osiągają one wysoki stopień przesyłu. To wymaga dużej 
ilości materiału malarskiego. Dla porównania – pompy 
Cobra ® są bardzo szybkie, mogą pracować z bardzo 
małymi partiami materiału i zużywają przy tym dużo 
mniej rozpuszczalnika.

Skorzystaj pracując z Cobrą®!

NIEoGRANICzoNE możlIWośCI

Pompy tłokowe i miechowe mają następujące ograniczenia:

szybKI zWRot z INWEstyCjI

Zredukowane przemieszczenie sekcji farby oraz małe koszty 
utrzymania zapewniają duże oszczędności w czasie.

 ■ Redukcja zużycia rozpuszczalnika  - aż do 60% 
oszczędności

 ■ Mniejsze odpady farby
 ■ Łatwa i szybka zmiana koloru
 ■ Niższe koszty utrzymania dzięki małemu zużyciu

NIEzAWodNość

Bardzo wytrzymałe membrany i brak uszczelnień gwarantują 
wysoką niezawodność nawet w niezwykle trudnych 
warunkach pracy. 
Powietrze do napędu silnika Icebreaker przechodząc przez 
blok oleju hydraulicznego powoduje ustalenie jego 
temperatury i lepkosci na stałym poziomie-uzyskujemy w 
ten sposób równomierną pracę pompy. 

Technologia membran

Unikalna technologia Cobra®
PRędKosć PomPy

Zalecana prędkość pracy dla pomp tłokowych wynosi 30 DS/
min. Prędkość pomp Cobra to 200 DS./min. Pozwoliło to 
zmniejszyć rozmiar sekcji materiału i osiągnąć dobry podkład w 
warunkach wskaźnika przesyłu:

Cobra® 40-10 Piston pump

Max. speed 200 DS/min 30 DS/min

Pump volume 10 cc/DS 65 cc/DS

Max. flow rate 2.0 l/min 2.0 l/min

dRGANIA

W porównaniu ze standardowymi pompami tłokowymi – 
technologia dwumembranowa połączona z małymi zbiornikami 
materiału zapewnia dużo niższą pulsację i stały przepływ 
materiału.
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Przykład odnosi się do aplikacji wody przy ciśnieniu 150 bar.
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Pompa tłokowa
 jednolity

kierunku pracy tloka, co oddziałuje na stabilność 
strumienia farby i jakość wykończenia.

zmiany

Generują pewną ilość ciepła przy tarciu, a to ogranicza
ich użycie do trudnych materiałów np. reaktywnych.
Cobra jest wolna od tego problemu i poradzi sobie nawet
z najbardziej wymagającymi materiałami.

Charakteryzują się dużym efektem tarcia, dlatego  
nie są zalecane do materiałów na to wrażliwych. 
W Cobrze efekt ten jest zminimalizowany.

Wytwarzają głębokie pulsacje podczas fazy zmiany 
kierunku pracy tloka, co oddziałuje na stabilność 
strumienia farby i jakość wykończenia. 
Zmniejszona pulsacja w Cobrze zapewnia jednolity
strumień natrysku i lepszą powłokę.

Osiągają one wysoki stopień przesyłu. To wymaga dużej
ilości materiału malarskiego. Dla porównania – pompy
Cobra ® są bardzo szybkie, mogą pracować z bardzo
małymi partiami materiału i zużywają przy tym dużo
mniej rozpuszczalnika.

 Pompy tłokowe i nurnikowe mają następujące ograniczenia:

/



Dane techniczne

Cobra®
Cobra® 40-10 Cobra® 40-25

Ciśnienie 40 : 1 40 : 1

Max. ciśnienie 
materiału 250 bar 250 bar

Objętość w DS 10 cc 25 cc

Max. prędkość pompy 200 DS/min 200 DS/min

Max. przepływ 2.0 l/min 5.0 l/min

Waga 19 kg 32 kg

Wyjście materiału 3/8” NPS 3/8” NPS

Cobra® 40-10
Cobra® 40-10 to idealne rozwiązanie do pracy z małymi 
partiami materiału i częstą zmianą koloru.Polecana do 
aplikacji w przemyśle drzewnym i meblowym, małych 
zakładach stolarskich oraz przemyśle metalowym. 
Cobra 40-10 jest również idealna na materiał bazowy lub 
utwardzacz w urządzeniach 2K (FlexControl i FlexControl 
Plus)

Cobra® 40-25
Cobra® 40-25 jest odpowiednia do aplikacji przy których 
konieczna jest wysoka wydajnosc ( do 5 l/min). Idealnie nadaje 
się również do pracy z automatami lakierniczymi. Pozwala na 
zasilanie do czterech pistoletów, wtedy gdy stosowany jest 
lakier UV o dużej agresywności mechanicznej oraz tam, gdzie 
niezbędne są częste zmiany koloru. 
Świetnie nadaje sie też na materiał bazowy lub utwardzacz w 
urządzeniach 2K, gdy niezbędna jest wysoka wydajnosc.

Wybierz swoją Cobrę®

obszARy zAstosoWAń

 ■ Przemysł drzewny i meblarstwo
 ■ Warsztaty stolarskie
 ■ Rolnictwo, budowy, roboty ziemne
 ■ Przemysł metalowy
 ■ Powlekanie powierzchni skórzanych

MAtERIAły NAtRysKoWE 

 ■ Farby na bazie wody i rozpuszczalników 
 ■ Impregnaty do drewna 
 ■ Materiały wrażliwe na wilgoć, izocyjaniany
 ■ Materiały wrażliwe na tarcie
 ■ materiały UV
 ■ Materiały reagujące na temperaturę (np. farby akrylowe)
 ■ Podkłady cynkowe

 

Rolnictwo, maszyny budowlane

ść

ść
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Cobra® 2K: Idealna do mieszania 
i nakładania polyestru 
Cobra ® 2K jest perfekcyjnym rozwiązaniem dla materiałów 2K 
wysokoreaktywnych, takich jak np. poliester, jak również do pracy przy 
aplikacji na meble-antyki, trumny, instrumenty muzyczne, wnętrza 
łodzi i jachtów. 
Ponieważ nie posiada uszczelnień i nie powoduje tarcia, Cobra ® 2K 
rozwiązuje typowe problemy tradycyjnych pomp drastycznie 
obniżając koszty utrzymania i zużycie rozpuszczalnika. 
Cobra ® 2K jest dostępna na stojaku,w wersji ściennej lub wózku, w 
pełni wyposażona w podwójne węże ssące, zawór obrotowy i 
elektrostatyczne mieszadło.

jAK PRzyGotoWAć PolyEstER dlA CoBRA® 2K

2 % akceleratora z 20 l żywicy (400 cl)
2 % utwardzacza z 20 l żywicy (400 cl)
20 l żywicy

 20 l żywicy
+ 400 cl utwardzacz (2 % z 20 l)
+ 400 cl akcelerator (2% z 20 l)

4 % utwardzacz 
z 10 l żywicy (400 cl)
10 l żywicy

4 % akcelerator 
z 10 l żywicy (400 cl)
10 l żywicy

Mieszanie  
ręczne:

Rozdziel 20 l na dwa zbiorniki po 10 l każdy  i 
proporcjonalnie dodaj utwardzacz i akcelerator.

Dane techniczne

Cobra® 2K

Proporcje mieszania 1 : 1

Ciśnienie 40 : 1

Max. ciśnienie materiału 250 bar

Max. wskaźnik przepływu 2.0 l/min

Żywica +  
utwardzacz

Żywica +  
akcelerator

Mieszanie

zAlEty CoBRy® 2K

 ■ Miesza tylko, to co jest aktualnie rozpylane – mieszanka 
jest zawsze świeża 

 ■ Odpowiednia do małych jak i dużych projektów
 ■ Brak uszczelnień to brak tarcia i dzięki temu redukcja 

zużycia
 ■ Łatwa w czyszczeniu
 ■ Aplikacja wysokociśnieniowa to bardziej gładkie 

powierzchnie 
 ■ Odpowiednia do technologii AirCoat i Airless- mniej 

przemalowań, większa wydajność procesu

Z użyciem  
Cobra® 2K:

 statyczne mieszadło. 

 2 % akceleratora na 20 l żywicy (400 cl)
 2 % utwardzacza na 20 l żywicy (400 cl) 
 20 l żywicy

na 10 l żywicy (400 cl)

+ 400 cl utwardzacz (2 % na 20 l) 
+ 400 cl akcelerator (2% na 20 l)

na 10 l żywicy (400 cl)
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Eksperci w aplikacji
Pistolety natryskowe Wagnera gwarantują optymalną i 
oszczędną aplikację oraz najwyższej jakości powłokę. 
Oferujemy pistolety Airless i Aircoat z elektrostatyką lub bez. 
W systemach automatycznych stosujemy również dzwony 
wysokoobrotowe.

WAGNER – specjalista 2K
WAGNER posiada w swojej ofercie szeroką gamę 
zaawansowanych systemów mieszania i dozowania. 
Poza innowacyjnymi urządzeniami TwinControl 2K, rodzina 
FlexControl oferuje dodatkowe zalety takie jak: szybka 
zmiana kolorów, programowanie receptur lakierowania i 
płukania, kontrolę poziomu wszystkich składników w kuchni 
farb. Precyzja mieszania +/-1%. Współpraca z liniami, 
robotami i innymi urządzeniami peryferyjnymi.

Więcej informacji na temat 
urządzeń Cobra ® i bogatej oferty 
akcesoriów takich jak kaptury 
powietrzne, dysze i węże znajdą 
Państwo w katalogu Wagner. 

Pompy niskociśnieniowe

Pompy zip
Oprócz Cobry ®, WAGNER proponuje 
również szeroki wybór pomp 
membranowych Zip, odpowiednich do 
aplikacji niskociśnieniowych i 
charakteryzujących się wysoką stopą 
przesyłu i maksymalną niezawodnością 
eksploatacji.

www.wagner-group.com

PUT WAGNER-SERVICE P. 
WILCZEK I SYNOWIE SP.J.
ul. E. Imieli 14
41-608 Świętochłowice
Tel. 032 3463700
Fax 032 3463713

PUT WAGNER-SERVICE P. WILCZEK I SYNOWIE SP.J. 
ul. E. Imieli 14 

41-605 Świętochłowice 
Tel. 032 3463700
Fax 032 3463713

www.wagner-polska.com.pl 
info@wagner-polska.com.pl

Oprócz Cobry ®, WAGNER proponuje
również szeroki wybór pomp
membranowych Zip, odpowiednich 
do aplikacji niskociśnieniowych i 
charakteryzujących się wysoką wydajnością 
i maksymalną niezawodnością 
eksploatacji.


