


Previous 
Model Model Type of 

feed

Fluid 
Nozzle 
diameter
Φ㎜

Atomizing 
air pressure
 (MPa)

Air 
consumption 
(L/min)

Fluid 
output 
(mL/min)

Pattern 
width 
(mm)

Atomization Air
Cap

Weight 
(g) Application

W-101-082P WIDER1-08E2P Pressure 0.8 
0.29 270

150 190 

High atomization E2P

290

Car OEM, Wood and 
furniture, metals, plasticsW-101-102P WIDER1-10E2P Pressure 1.0 200 220 

W-101-132P WIDER1-13E2P Pressure 1.3 

0.24

220
200 210 Wood and furniture, metals, 

medium-viscosity paintsW-101-152P WIDER1-15E2P Pressure 1.5 250 240 
W-101-101G WIDER1-10E1G Gravity 1.0 75 95 130 General 

atomization
E1 Light industry, hobby

W-101-131S WIDER1-13K1S Suction 1.3 145 150 155 K1 Auto Refinish, Wood 
and furniture, metals, 

plastics
W-101-132S WIDER1-13H2S Suction 1.3 

225
150 160 

High atomization H2
W-101-132G WIDER1-13H2G Gravity 1.3 160 175 

W-101-151S WIDER1-15K1S Suction 1.5 145 175 170 General 
atomization K1 Wood and furniture, 

metals
W-101-152S WIDER1-15H2S Suction 1.5 

225
170 175 

High atomization H2 Auto Refinish, Wood and 
furniture, metalsW-101-152G WIDER1-15H2G Gravity 1.5 190 190 

W-101-181G WIDER1-18N1G Gravity 1.8 170 240 190 General 
atomization N1 Wood and furniture, 

metals

●Spray distance : 200mm (for all models) ●Viscosity : 20s/NK-2. ●Air and fluid nipples : G1/4 (for all models)
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Model Model Type of 

feed
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Atomizing 
air 

pressure 
(MPa)

Air 
consumption 
(L/min)

Fluid 
output 
(mL/min)

Pattern 
width 
(mm)

Atomization Air cap Weight 
(g) Applications

W-200-122P WIDER2-12G2P Pressure 1.2

0.29

500 500 400 High 
tomization G2P

375

Large parts and vehicles, 
line painting

W-200-152S WIDER2-15K2S Suction 1.5 330 240 290 High 
atomization K2 Auto Refinish, Wood 

and furniture, plasticsW-200-182S WIDER2-18K2S Suction 1.8 330 290 340 High 
atomization K2

W-200-201G WIDER2-20R1G Gravity 2.0 260 410 280 General 
atomization R1 Metals, Wood and 

furniture, medium-
viscosity paintsW-200-202S WIDER2-20R2S Suction 2.0

360
350 290 High 

atomization R2
W-200-202G WIDER2-20R2G Gravity 2.0 410 320
W-200-251S WIDER2-25W1S Suction 2.5

360
440 280 General 

atomization W1
Metals, Wood and furniture, anti-
corrosion treatment for steel 
frames, high-viscosity paintsW-200-251G WIDER2-25W1G Gravity 2.5 510 310

●Spraying distance : 250mm (for all models) ●Viscosity : 20s/NK-2. ●Air nipples : G1/4 and fluid nipples : G3/8 (for all models)
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(g) Application

W-101-082P WIDER1-08E2P Pressure 0.8 
0.29 270

150 190 

High atomization E2P

290

Car OEM, Wood and 
furniture, metals, plasticsW-101-102P WIDER1-10E2P Pressure 1.0 200 220 

W-101-132P WIDER1-13E2P Pressure 1.3 

0.24

220
200 210 Wood and furniture, metals, 

medium-viscosity paintsW-101-152P WIDER1-15E2P Pressure 1.5 250 240 
W-101-101G WIDER1-10E1G Gravity 1.0 75 95 130 General 

atomization
E1 Light industry, hobby

W-101-131S WIDER1-13K1S Suction 1.3 145 150 155 K1 Auto Refinish, Wood 
and furniture, metals, 

plastics
W-101-132S WIDER1-13H2S Suction 1.3 

225
150 160 

High atomization H2
W-101-132G WIDER1-13H2G Gravity 1.3 160 175 

W-101-151S WIDER1-15K1S Suction 1.5 145 175 170 General 
atomization K1 Wood and furniture, 

metals
W-101-152S WIDER1-15H2S Suction 1.5 

225
170 175 

High atomization H2 Auto Refinish, Wood and 
furniture, metalsW-101-152G WIDER1-15H2G Gravity 1.5 190 190 

W-101-181G WIDER1-18N1G Gravity 1.8 170 240 190 General 
atomization N1 Wood and furniture, 

metals

●Spray distance : 200mm (for all models) ●Viscosity : 20s/NK-2. ●Air and fluid nipples : G1/4 (for all models)

Chất lượng đáng tin cậy và độ lặp lại 
từ "W" đến "WIDER" Một lần nữa mẫu mới đã ra đời.

Điểm quan trọng trong các sản phẩm sơn phủ công nghiệp là chất lượng và độ lặp lại.
Chúng tôi luôn tạo ra những sản phẩm súng phun lý tưởng, thích ứng với các ứng dụng
đa dạng và phát triển sơn. Hiện nay, chúng tôi đã phát triển dòng sản phẩm mới 
WIDER1 và WIDER2, đi xa hơn nữa để theo đuổi những điểm ưu việt này. Súng phun
của chúng tôi đã thâm nhập vào các thị trường trên khắp thế giới kể từ khi W-200 xuất 
hiện lần đầu cách đây 22 năm và W-101 cách đây 14 năm. Chúng tôi đã chắt lọc kinh
nghiệm và chuyên môn mà chúng tôi đã tích lũy trong những năm qua vào dòng sản 
phẩm WIDER mới này.

Thiết kế công thái học tập
trung vào chức năng.
Trong quá trình áp dụng thiết kế công thái học 
xuyên suốt, chúng tôi đã giảm được trọng lượng
đi 5g. Mỗi núm điều chỉnh được làm thon với
các rãnh sâu hơn, cung cấp độ bám chắc chắn
để điều chỉnh tốt hơn. Chúng tôi cũng thêm một
ống lót vào phía sau của lò xo van kim để điều 
chỉnh đầu ra sơn mượt mà hơn. Đầu cò súng có
hình dạng thon gọn hơn, giúp thao tác dễ dàng 
hơn khi dùng với khối lượng sơn thấp hơn.

Mã mới giúp bảo dưỡng 
dễ dàng hơn

Text

TextWIDER mới được thiết kế để bảo dưỡng dễ dàng
hơn. Chúng tôi đã thay đổi bước ren của nắp từ 
1,0 mm thành 1,5 mm, để có thể vặn vít với 1,5 
vòng quay, tức là một nửa so với trước đây. 
Ngoài ra, mặt sau của van kim được định hình lại 
để giúp tháo và gắn dễ dàng hơn. Bằng cách thêm 
các phần đường ren thẳng vào khớp nối khí và 
chất lỏng, chúng tôi đã làm cho việc gắn các đầu
nối dễ dàng hơn.
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W-101-082P WIDER1-08E2P Pressure 0.8 
0.29 270

150 190 

High atomization E2P

290

Car OEM, Wood and 
furniture, metals, plasticsW-101-102P WIDER1-10E2P Pressure 1.0 200 220 

W-101-132P WIDER1-13E2P Pressure 1.3 

0.24

220
200 210 Wood and furniture, metals, 

medium-viscosity paintsW-101-152P WIDER1-15E2P Pressure 1.5 250 240 
W-101-101G WIDER1-10E1G Gravity 1.0 75 95 130 General 

atomization
E1 Light industry, hobby

W-101-131S WIDER1-13K1S Suction 1.3 145 150 155 K1 Auto Refinish, Wood 
and furniture, metals, 

plastics
W-101-132S WIDER1-13H2S Suction 1.3 

225
150 160 

High atomization H2
W-101-132G WIDER1-13H2G Gravity 1.3 160 175 

W-101-151S WIDER1-15K1S Suction 1.5 145 175 170 General 
atomization K1 Wood and furniture, 

metals
W-101-152S WIDER1-15H2S Suction 1.5 

225
170 175 

High atomization H2 Auto Refinish, Wood and 
furniture, metalsW-101-152G WIDER1-15H2G Gravity 1.5 190 190 

W-101-181G WIDER1-18N1G Gravity 1.8 170 240 190 General 
atomization N1 Wood and furniture, 

metals

●Spray distance : 200mm (for all models) ●Viscosity : 20s/NK-2. ●Air and fluid nipples : G1/4 (for all models)

Chất lượng đáng tin cậy và độ lặp lại 
từ "W" đến "WIDER" Một lần nữa mẫu mới đã ra đời.

Điểm quan trọng trong các sản phẩm sơn phủ công nghiệp là chất lượng và độ lặp lại.
Chúng tôi luôn tạo ra những sản phẩm súng phun lý tưởng, thích ứng với các ứng dụng
đa dạng và phát triển sơn. Hiện nay, chúng tôi đã phát triển dòng sản phẩm mới 
WIDER1 và WIDER2, đi xa hơn nữa để theo đuổi những điểm ưu việt này. Súng phun
của chúng tôi đã thâm nhập vào các thị trường trên khắp thế giới kể từ khi W-200 xuất 
hiện lần đầu cách đây 22 năm và W-101 cách đây 14 năm. Chúng tôi đã chắt lọc kinh
nghiệm và chuyên môn mà chúng tôi đã tích lũy trong những năm qua vào dòng sản 
phẩm WIDER mới này.

Thiết kế công thái học tập
trung vào chức năng.
Trong quá trình áp dụng thiết kế công thái học 
xuyên suốt, chúng tôi đã giảm được trọng lượng
đi 5g. Mỗi núm điều chỉnh được làm thon với
các rãnh sâu hơn, cung cấp độ bám chắc chắn
để điều chỉnh tốt hơn. Chúng tôi cũng thêm một
ống lót vào phía sau của lò xo van kim để điều 
chỉnh đầu ra sơn mượt mà hơn. Đầu cò súng có
hình dạng thon gọn hơn, giúp thao tác dễ dàng 
hơn khi dùng với khối lượng sơn thấp hơn.

Mã mới giúp bảo dưỡng 
dễ dàng hơn

Text

TextWIDER mới được thiết kế để bảo dưỡng dễ dàng
hơn. Chúng tôi đã thay đổi bước ren của nắp từ 
1,0 mm thành 1,5 mm, để có thể vặn vít với 1,5 
vòng quay, tức là một nửa so với trước đây. 
Ngoài ra, mặt sau của van kim được định hình lại 
để giúp tháo và gắn dễ dàng hơn. Bằng cách thêm 
các phần đường ren thẳng vào khớp nối khí và 
chất lỏng, chúng tôi đã làm cho việc gắn các đầu
nối dễ dàng hơn.

[Large Spray Gun]
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0.29 270

150 190 

High atomization E2P

290

Car OEM, Wood and 
furniture, metals, plasticsW-101-102P WIDER1-10E2P Pressure 1.0 200 220 

W-101-132P WIDER1-13E2P Pressure 1.3 

0.24

220
200 210 Wood and furniture, metals, 

medium-viscosity paintsW-101-152P WIDER1-15E2P Pressure 1.5 250 240 
W-101-101G WIDER1-10E1G Gravity 1.0 75 95 130 General 

atomization
E1 Light industry, hobby

W-101-131S WIDER1-13K1S Suction 1.3 145 150 155 K1 Auto Refinish, Wood 
and furniture, metals, 

plastics
W-101-132S WIDER1-13H2S Suction 1.3 

225
150 160 

High atomization H2
W-101-132G WIDER1-13H2G Gravity 1.3 160 175 

W-101-151S WIDER1-15K1S Suction 1.5 145 175 170 General 
atomization K1 Wood and furniture, 

metals
W-101-152S WIDER1-15H2S Suction 1.5 

225
170 175 

High atomization H2 Auto Refinish, Wood and 
furniture, metalsW-101-152G WIDER1-15H2G Gravity 1.5 190 190 

W-101-181G WIDER1-18N1G Gravity 1.8 170 240 190 General 
atomization N1 Wood and furniture, 

metals

●Spray distance : 200mm (for all models) ●Viscosity : 20s/NK-2. ●Air and fluid nipples : G1/4 (for all models)

Chất lượng đáng tin cậy và độ lặp lại 
từ "W" đến "WIDER" Một lần nữa mẫu mới đã ra đời.

Điểm quan trọng trong các sản phẩm sơn phủ công nghiệp là chất lượng và độ lặp lại.
Chúng tôi luôn tạo ra những sản phẩm súng phun lý tưởng, thích ứng với các ứng dụng
đa dạng và phát triển sơn. Hiện nay, chúng tôi đã phát triển dòng sản phẩm mới 
WIDER1 và WIDER2, đi xa hơn nữa để theo đuổi những điểm ưu việt này. Súng phun
của chúng tôi đã thâm nhập vào các thị trường trên khắp thế giới kể từ khi W-200 xuất 
hiện lần đầu cách đây 22 năm và W-101 cách đây 14 năm. Chúng tôi đã chắt lọc kinh
nghiệm và chuyên môn mà chúng tôi đã tích lũy trong những năm qua vào dòng sản 
phẩm WIDER mới này.

Thiết kế công thái học tập
trung vào chức năng.
Trong quá trình áp dụng thiết kế công thái học 
xuyên suốt, chúng tôi đã giảm được trọng lượng
đi 5g. Mỗi núm điều chỉnh được làm thon với
các rãnh sâu hơn, cung cấp độ bám chắc chắn
để điều chỉnh tốt hơn. Chúng tôi cũng thêm một
ống lót vào phía sau của lò xo van kim để điều 
chỉnh đầu ra sơn mượt mà hơn. Đầu cò súng có
hình dạng thon gọn hơn, giúp thao tác dễ dàng 
hơn khi dùng với khối lượng sơn thấp hơn.

Mã mới giúp bảo dưỡng 
dễ dàng hơn

Text

TextWIDER mới được thiết kế để bảo dưỡng dễ dàng
hơn. Chúng tôi đã thay đổi bước ren của nắp từ 
1,0 mm thành 1,5 mm, để có thể vặn vít với 1,5 
vòng quay, tức là một nửa so với trước đây. 
Ngoài ra, mặt sau của van kim được định hình lại 
để giúp tháo và gắn dễ dàng hơn. Bằng cách thêm 
các phần đường ren thẳng vào khớp nối khí và 
chất lỏng, chúng tôi đã làm cho việc gắn các đầu
nối dễ dàng hơn.

Text

● Paint viscosity 20 seconds / NK-2
● Paint nipple G1 / 4 female, air nipple G1 / 4 male
● The conventional paint cup "PCG-6P-M" cannot be attached. Please use "PC-G600P-2 (600mL) / PC-G400P-2 (400mL)"
 for WS-400 / LS-400.

It has been 23 years since the birth of W-400 / LPH-400. 
We have made the long-awaited full model change. 
Reborn as "WI DER4" and low-pressure "WI DER4L", 
the functionality and design have been renewed, making
it easier to use and more sophisticated than ever. 




