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onze missie
als uw bedrijf afhankelijk is van de gereedschappen die u gebruikt, moet u kunnen 

vertrouwen op de mensen die ze maken.

onze onvermoeibare inzet om elke professionele schilder te helpen de beste te zijn resulteert 
in beter uitgevoerd werk, een hoger investeringsrendement en een florerend bedrijf.

alle informatie in deze brochure is gebaseerd op de meest recente informatie die bij het ter perse gaan beschikbaar was. titan behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment 
zonder vooraankondiging wijzigingen aan te brengen.

Door onze permanente innovatie kunnen de specificaties geleidelijk veranderen. Neem voor meer informatie contact op met onze betrouwbare verkoopvertegenwoordigers of onze 
toegewijde klantenservice.
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Neem voor meer informatie contact op

Bezoek ons op het web op: 

www.wsb-benelux.eu

serviceafdeling

verkoop@wsb-benelux.nl /  verkoop@wsb-benelux.be 

Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op de meest recente informatie die bij het ter perse gaan beschikbaar was. Titan behoudt zich het recht voor om op elk gewenst 
moment zonder vooraankondiging wijzigingen aan te brengen.
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Kenmerken:

impact® series
Het werk is veeleisend en u heeft de prestaties nodig die u kunt verwachten 
van titan spuitapparatuur. Het is tijd om te investeren in geavanceerde functies 
en prestaties die een grote impact zullen hebben op uw winstmarge.

op locatie te onderhouden vloeistofsectie
1-delige uHmWpe pakkingen en geen cilinder die kan slijten.

Duralife™ borstelloze he-motor impact 540–1140

geoptimaliseerd voor elke tipgrootte en elke spuittechniek.

Digi-trac™ digitaal display performance 1650e

geen drukschommelingen, X-lock antidiefstalbescherming en 
terugstelbare verbruiksteller en counter.

impact 440
De impact 440 spuit beits, lak, vernis 
en binnenmuurverf.

De impact 440 wordt 
compleet geleverd met  
rX-80 pro spuitpistool,  
517 tip en 1/4" 15 meter 
slang. 
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eXtra KeNmerKeN:

Autooiler™ 

impact 740 
grotere plunjerpomp levert 
ongeëvenaarde prestaties in zijn 
klasse. Krachtige pomp, gemakkelijk te 
verplaatsen.
geschikt voor beitsen, lakken, epoxy, latex en 
vulmiddelen.

impact 1040  
grootste plunjerpomp levert 
ongeëvenaarde prestaties in zijn 
klasse. Krachtige pomp, gemakkelijk te 
verplaatsen.
geschikt voor latex, vernis, epoxy, droge stoffen, 
elastomeren en vulmiddelen.

performance 1650e
De 1650e is onze krachtigste 
elektrische verfspuit, ideaal voor grote 
bouwprojecten voor vulmiddelen en 
verven.

impact 400  
Krachtige prestaties voor een betaalbare 
prijs. Deze kleine pomp is perfect voor 
onderhoud aan gebouwen, particuliere en 
lichte commerciële toepassingen.
Werkt moeiteloos met alle standaardprimers, lakken 
en binnenmuur verven.

impact 540  
uitstekende prestaties en 
betrouwbaarheid dankzij de borstelloze 
Duralife He-motor.
geschikt voor beits, lak, vernis en latex.

grotere plunjerpomp levert 
ongeëvenaarde prestaties in zijn 
klasse. Krachtige pomp, gemakkelijk te 
verplaatsen.
geschikt voor beitsen, lakken, epoxy, latex en 
vulmiddelen.

400 440 540 740 1040 1650e
specificAties

max. Debiet 1,62 l/min 2,0 l/min 2,3 l/min 3,0 l/min 4,5 l/min 5,0 l/min

max. tipgrootte (1 spuitpistool) 0,021" (0,53 mm) 0,023" (0,58 mm) 0,024" (0,61 mm) 0,029"(0,73 mm) 0,034" (0,86 mm) 0,039" (0,99 mm)

max. Werkdruk 207 bar 221 bar 221 bar 221 bar 221 bar 221 bar

motor 0,655 kW 1,035 kW 1,035 kW 1,725 kW 1,955 kW 2,19 kW

gewicht 13,6 kg 17,9 kg 27,2 kg 43,5 kg 47,6 kg 44 kg
configuRAties onDeRDeelnR. onDeRDeelnR. onDeRDeelnR. onDeRDeelnR. onDeRDeelnR. onDeRDeelnR.

onderstel 532034 532035 ---- ---- ---- ----

High rider ---- ---- 532031 532032 532033 558773

slang 1/4" x 15m 316505 316505 316505 316505 316505 286499

pistool rX-80 538009 rX-80 pro 538021 rX-80 pro 538021 rX-80 pro 538021 rX-80 pro 538021 rX-80 pro 538021

tip 517 517 517 517 517 g23
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poWrtWiN™ series
sinds de introductie 25 jaar geleden zijn powrtwin hydraulische spuitmachines  
met zuigerpomp de ideale keuze voor grootschalige particuliere, commerciële  
en industriële toepassingen.

Kenmerken:

langzaam werkende hydraulische zuiger
maximaliseert de levensduur van de vloeistofsectie.

nauwkeurige drukregeling
Bereik van 25 tot 250 bar.

Duurzaam
Verfspuit met de langste slag op de markt.

ombouwbaar
gemakkelijk zonder gereedschap om te  
bouwen voor projecten waar benzinemotoren  
niet zijn toegestaan. 
2,0 pk elektro-ombouwset (506-719) wordt afzonderlijk verkocht.

eXtra KeNmerKeN:

Riembescherming
eenvoudig toegankelijk voor 
de ombouw van benzinemotor 
naar elektromotor.

speeflo® hydraDrive™

soepele, langzaam werkende 
hydraulische aandrijving voor 
extreem veel vermogen en 
betrouwbaarheid. 

4900 plus electric
specificAties

max. Werkdruk 228 bar

max. tipgrootte (1 spuitpistool) 0.031”

max. tipgrootte (2 spuitpistolen) 0.028”

max. tipgrootte (3 pistolen) 0.022”

max. debiet 4,2 l/min
onDeRDeelnR.

290032

powrtwin 4900 plus  290032

De perfecte hydraulische verfspuit voor 
ondernemers die op kleine tot middelgrote 
particuliere en commerciële projecten werken.
Wordt compleet geleverd met rX-proii spuitpistool, 517 tr1 
omkeertip en 1/4" x 15 m airless slang.
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Powrtwin™ di SerieS
Dit zijn de krachtigste draagbare verfspuiten die momenteel op de markt verkrijgbaar 
zijn. Ze verminderen het vermogensverlies tijdens het aanzuigen waardoor de efficiëntie 
toeneemt. en elk apparaat is geschikt voor meerdere spuitpistolen of dikke coatings zoals 
dunpleister of elastomeren.

powrtwin 6900  
plus Di electric  290061

gebruik het extra vermogen van de 
onderdompelbare powrtwin Di series voetklep 
en langzaam werkende hydraulische zuiger in 
een elektrische verfspuit.

powrtwin 12000 
plus Di electric  290034

Het vlaggenschip van deze serie is uitermate 
geschikt voor grootschalige projecten 
waarmee tot 6 pistolen gelijktijdig gebruikt 
kunnen worden, of voor het spuiten van 
zeer zware coatings. De meest mobiele 
dakverfspuit ooit!

6900 plus Di (230 V) 1200 plus Di (400 V)
specificAties

spanning 230 V/50 Hz 400 V/50 Hz

capaciteit 3,1 kW 5,5 kW

gewicht 205 lb. (93 kg) 220 lb. (100 kg)

max. viscositeit 50.000 mpa s 65.000 mpa s

max. debiet 6,6 l/min 11,9 l/min

max. tipgrootte (1 spuitpistool) 
- elektrisch 0,041" (1,04 mm) 0,059" (1,50 mm)

max. tipgrootte (2 pistolen) - elektrisch 0,029" (0,73 mm) 0,040" (1,01 mm)

max. tipgrootte (3 pistolen) - elektrisch 0,021" (0,53 mm) 0,034" (0,86 mm)

max. tipgrootte (4 pistolen) - elektrisch 0,017" (0,43 mm) 0,030" (0,76 mm)

max. Werkdruk 228 bar 248 bar
onDeRDeelnR. onDeRDeelnR.

290061 290034

powrtwin 6900 plus Di 
en 12000 plus Di worden 
compleet geleverd met 
s-5 spuitpistool, 517 tr1 
omkeertip en 1/4" x 15 m 
airless slang.

Kenmerken:

Direct immersion
De 6900 plus Di heeft een ondergedompelde voetklep waarmee 
coatings met een hoge viscositeit overgeheveld kunnen worden.

krachtige meervoudige spuitpistolen
De 12000 plus Di heeft een ongeëvenaard debiet van 11,9 l/min 
waarmee maximaal 6 spuitpistolen gevoed kunnen worden.

eenvoudig om te bouwen
eenvoudig zonder gereedschap om te bouwen van 
benzinemotor naar elektromotor.

Riembescherming

eenvoudig toegankelijk 
voor de ombouw van 
benzinemotor naar 
elektromotor.

ez pendelframe

minder morsen tijdens 
het verwisselen van verf 
en een geringere hoogte 
(en zwaartepunt) voor 
transportgemak.
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poWrBeast™ series
uiterst krachtige, compacte hydraulische plunjerpomp. De powrBeast biedt 
ongeëvenaarde duurzaamheid en prestaties, voor de verwerking van alle 
hoogvisceuze materialen.

powrBeast 7700 (230 V)  537003

Veelzijdig spuitapparaat met een kleine  
of grote spuittip voor dezelfde resulaten.

Kenmerken:

langere levensduur
lange slagen en minder cycli per liter staan voor een langere 
levensduur.

easy service™-vloeistofsectie
De hydraulische motor en vloeistofsectie zijn makkelijker te 
bereiken en te onderhouden.

smart Design styling
Door het verticale design bevindt de motor-/pompassemblage 
zich aan de voorkant.
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eXtra KeNmerKeN:

hydrastroke technology™ 

modern digitaal hydraulisch systeem, 
minder aantal onderdelen betekent 
hogere betrouwbaarheid.

UNLEASH 
THE BEAST 

7700 (230 V)
specificAties

spanning 230 V

capaciteit 3,1 kW

gewicht 85 kg

max. viscositeit 50.000 mpa s

max. debiet 6 l/min

max. tipgrootte (1 spuitpistool) - 
elektrisch 0,043"

max. tipgrootte (2 pistolen) - elektrisch 0,031”

max. tipgrootte (3 pistolen) - elektrisch 0,023”

max. tipgrootte (4 pistolen) - elektrisch 0,021”

max. Werkdruk 230 bar
onDeRDeelnR

537003

powrBeast 7700 wordt 
compleet geleverd met 
rX-pro pistool, 517 tr1 
omkeertip en 3/8" x 15 m 
airless slang.
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Kenmerken:

hoge afwerkkwaliteit

Alle binnenmuur verven
Van transparante lakken tot en met latex met een 
hoogwaardige afwerkkwaliteit.

geen drukschommelingen

AirleSS fijnAfwerking
titan’s verfspuiten voor fijnafwerking staan er in de branche om bekend  
dat keer op keer snel en gemakkelijk een mooie resultaat wordt verkregen.

eD 655 plus  508079

De eD 655 is een compact, licht en gemakkelijk te gebruiken 
afwerksysteem dat gebruiksgemak en transporteerbaarheid 
combineert met betrouwbaarheid. Voor die projecten en vaklieden 
die deze werkzaamheden verrichten, hebben we de titan eD 655 
plus ontwikkeld.

gm 3600 aa spuitpistool 
met omkeertipbescherming  524357

Het ontwerp biedt ergonomisch 
comfort en een omkeertipsysteem 
zonder dat u aan afwerkkwaliteit 
inboet. Wordt geleverd met een 
g-10-stijl filter en werkt met alle 
standaard airless omkeertips voor 
een hoogwaardige afwerking.
ook omkeerbare vlakstraaltips verkrijgbaar.  
aircap en tips worden apart verkocht.

accessoires:

eD 655 plus
specificAties

max. debiet 1,25 l/min

max. tipgrootte (1 spuitpistool) 0.019"

max. Vloeistofdruk 260 bar

max. luchtdruk ----

gewicht 17 kg

luchtslanglengte 15 m

pompmotor 1,1 kW
onDeRDeelnR.

508079
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Kenmerken:

krachtige verneveling
Verspuit coatings met weinig of geen verdunning.

hoge transferefficiëntie
Bereik tot 90%.

Dubbel luchtfilter
een luchtfilter uit de automobielindustrie aan de kant van de 
vernevelingslucht.

Voorfilter
Zowel aan de kant van de vernevelingslucht alsook aan de 
kant van de koellucht.

geïntegreerde gereedschapskist
Voor naalden, spuitmonden, luchtkappen en spuitmondsleutel.

geïntegreerde bekerhouder
ook geschikt als dockingstation voor de als accessoire 
leverbare opvoerpomp.

waarschuwingslampje vuil filter
Verleng de levensduur van uw turbine en zorg voor blijvende 
maximale prestaties met schone filters.

cAPSPrAy™ SerieS
De capspray 8500 is een krachtige en veelzijdige turbine voor het verspuiten van de meest uiteenlopende coatings. Verspuit beitsen en 
latex met een hoogwaardige afwerkkwaliteit.  
robuust, draagbaar en betrouwbaar zoals u van ons mag verwachten.

maxum ii 
spuitpistool 
524041

opmerking: capspray apparaten 
worden geleverd met  
één (1) titan HVlp spuitpistool.

capspray 8500
specificAties

spanning 220 - 240 V, 50/60 Hz

max. stroomverbruik 7,5 a

maximaal vermogen 1450 W

max. stuwluchtdruk 0,55 bar 1/min 21.000 1/min

gewicht 15 kg

Netsnoer 3 m

tankinhoud 1 l

spuitmondset Nr. 3 (1,3 mm)

max. toelaatbare coatingtemperatuur 43 °c

typisch debiet voor coating 0,35 l/min

inclusief spuitpistool  maxum ii HVlp gun  
met 9 m luchtslang

onDeRDeelnR.

524044
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De flexibele front-ends kunnen snel en eenvoudig met een paar bewegingen worden gewisseld. 
Dankzij de plug-and-play technologie bent u goed voorbereid op elk project.

Voorzijde

multifinish wallfinish finefinish

Aanbevolen voor alle standaardlakken Aanbevolen voor emulsies en acryllakken Aanbevolen voor beitsen

X-speed tip 4,1 mm X-speed tip 4,1 mm ronde spuitmond 1,8 mm

rvs tank 1000 ml Kunststoffen tank 1400 ml rvs tank 1000 ml

standaardaanvoerbuis
aanvoerbuis met fijnfilter
aanvoerbuis met groffilter

emulsieaanvoerbuis standaardaanvoerbuis
2 x aanvoerbuis met fijnfilter

onderdeelnummer: 2335658 onderdeelnummer: 2335659 onderdeelnummer: 2335657

standaard in set optioneel optioneel

Focus 500
met slechts één apparaat kunt 
u verf, lak en zelfs beits spuiten. 
snel en eenvoudig spuitmateriaal 
verwisselen in één enkele stap. 
uitstekend geschikt voor kleine en 
middelgrote projecten.

XVlP SPuitSySteem
aanbevolen voor kleine particuliere en commerciële projecten waar kleuren en/of materialen snel en gemakkelijk verwisselbaar  
moeten zijn.  
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Kenmerken:

hoge productiviteit
XVlp spuitsysteem evenaart de productiviteit van een airless 
systeem met een 413 tip.

professioneel resultaat
levert een professioneel resultaat in XVlp-stijl.

10x langere levensduur
Dan een draagbare airless verfspuit.

Breed patroon
stel uw spuitpatroon in tussen 2 en 35 cm en schakel snel over van 
een horizontaal naar een verticaal patroon door de spuitmond te 
verdraaien.

snelwisselsysteem
Vervang vliegensvlug uw coating of applicatie.

ergonomische handgreep
comfortabel te dragen en gemakkelijk om de slang op te rollen en 
het spuitpistool op te bergen.

focus 500 focus 700
specificAties

spanning 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

stroomverbruik 0,7 kW 1,4 kW

Verstuiververmogen  220 W  300 W

tankinhoud  1000 ml 1000 ml

luchtslang ---- 5 m

Netsnoer 4 m 4 m

gewicht 2,3 kg 8 kg
onDeRDeelnR. onDeRDeelnR.

2358454 2335642

Focus 700
met slechts één apparaat 
kunt u verf, lakken en zelfs 
beitsen verspuiten. snel en 
eenvoudig materialen en 
verf vervangen in slechts 
één stap. Zeer geschikt 
voor kleine en middelgrote 
projecten tot 50 m2.
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powRlineR™ 
seRies
titan levert behalve wegmarkeerders met 
hydraulische pomptechniek voor intensief 
gebruik ook apparaten met koppeling die 
ideaal zijn voor kleinere projecten.

Hydraulische wegmarkeerders (pagina’s 18-20)
titan levert verschillende powrliners met hydraulische 
pomptechnologie voor intensief en langdurig gebruik op 
middelgrote, grote of zeer grootschalige projecten.

speeflo® hyDRADRiVe™

  Betrouwbare, soepele, traag werkende hydraulische aandrijving 
voor een zeer lange levensduur van de verfspuit

  externe hydraulische vloeistofpoorten met nieuwe, 
verbeterde dichtingen voor een snelle probleemoplossing en 
vereenvoudigd onderhoud

  sae o-ring dichting en exacte plunjeruitlijning zorgen voor een 
maximale levensduur van de pomp

seVeRe seRVice™ 900 pomp

  De cilinder en zuigerstang zijn gehard in een zelf ontwikkeld 
warmtebehandelingsproces waardoor de levensduur van de 
pomp tot wel 150% langer is dan die van concurrerende pompen

  Zelfstellende pakkingen voorkomen overspanning op de plunjer 
waardoor onnodige slijtage vermeden wordt

  gemakkelijk te verwijderen voetklep voor snellere reiniging en 
eenvoudig onderhoud

  omkeerbare in- en uitlaatzittingen verdubbelen de levensduur 
vergeleken met gangbare zittingen en extra grote kogelkleppen 
garanderen een efficiënte pompwerking en een langere 
levensduur

   Heavy-duty aanzuig-/spuitventielen voor een consistent, hoger 
debiet en snellere aanzuiging door de pomp

mechanische wegmarkeerders (pagina’s 16-17)

titan’s powrliners met koppeling zijn ideale 
instapmarkeerders voor kleine en middelgrote projecten.

Duurzame vloeistofsectie
  met het gepatenteerde, eendelige modulaire pomphuis 
gaat routineonderhoud snel en gemakkelijk – gaat tot wel 
30% langer mee dan concurrerende markeerders

  eendelige, zelfstellende pakkingen bestaande uit 5 
pakkingen gaan tot wel 50% langer mee; een levenslange 
garantie op de cilinder betekent dat u meer spuit en minder 
zorgen heeft

  Door het exclusieve ontwerp van de vloeistofsectie is 
er geen cilinder nodig; minder slijtagedelen voor lagere 
onderhoudskosten

  Kogelkleppen zijn toegankelijk en kunnen gereinigd worden 
zonder de pakkingen te beschadigen of de vloeistofsectie te 
verwijderen

  roestvaststalen roterende kogelkleppen voorkomen 
dat vervuiling blijft plakken met minimale stilstand en 
maximale prestaties tot gevolg 

  omkeerbare in- en uitlaatzittingen gaan twee keer zo lang 
mee dan standaardzittingen

BetRouwBARe BenzinemotoR

  Beproefde motortechnologie

  stille werking

  gemakkelijk te starten
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smartArm™ 
gemaakt om te draaien en op te 
lichten, hoogte instelling van de 
spuittip en snel en eenvoudig vervoer.

Deadlock™ handgrepen 
eenvoudig in drie richtingen af te 
stellen handgrepen; naar binnen en 
naar buiten, omhoog en omlaag en 
naar voren of achteruit kantelend.

powrcenter™ 
ontworpen met handige en gemakkelijk 
te gebruiken bedieningselementen 
met features zoals een tiphouder, een 
laadaansluiting voor uw gsm en een 
bekerhouder.
telefoon, oplader en beker niet inbegrepen.

de keuze VAn 
de Prof
Deze hoogwaardige, heavy-duty spuitsystemen gebruiken 
een hydraulische langzaam bewegende langeslagzuiger 
met een lange levensduur die zuinig en betrouwbaar werkt. 
Dé wegmarkeerders voor grootschalige projecten voor 
professionele ondernemers.

speeflo® hydraDrive™ 
soepele, langzaam werkende 
hydraulische aandrijving voor extreem 
veel vermogen en betrouwbaarheid.

severe service™ 900 pump 
De cilinder en zuigerstang zijn gehard in een 
zelf ontwikkeld warmtebehandelingsproces 
waardoor de levensduur van de pomp 
tot wel 150% langer is dan die van 
concurrerende pompen. en zelfstellende 
pakkingen voorkomen overspanning op 
de plunjer waardoor onnodige slijtage 
vermeden wordt.

HYDrauliscH aaNgeDreVeN marKeerDers
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powrliner 550/850
De powrliner 550 en 850 zijn ontworpen voor kleine ondernemers, 
sportveldbeheerders en onderhoudspersoneel dat een eenvoudig markeertoestel 
nodig heeft die met hoge druk kan spuiten voor kleinere projecten op verhardingen, 
gras of sportvelden. eenvoudig in gebruik, eenvoudig te transporteren en eenvoudig 
op te bergen. slechts één persoon nodig om te vervoeren en past gemakkelijk in 
de kofferbak van de meeste auto’s. ideaal voor organisaties of gemeenten met een 
beperkt budget.

powRlineR™ 
550/850

1,3 l/min

Kenmerken powrliner 550:

lichtgewicht ontwerp
om snel en gemakkelijk te sjabloneren.

Vaste spuitdruk

geen lekke banden
speciaal geformuleerde poly voor een 
soepel rijgedrag en duurzaamheid.

Vast voorwiel
rijdt altijd recht vooruit.

opvouwbare handgreep
Vereenvoudigt opslag en vervoer.

Voor emmers van 19 liter
Niet inbegrepen.

extra kenmerken 850:

Directlink™ drukregeling
instelbaar van 7-207 bar.

Autooiler™

omkeerbare spuitpistoolbevestiging
Voor markeren ter hoogte van voorste of 
achterste wiel.

Afneembaar spuitpistool
Voor maximaal sjabloneren.

instelbaar voorwiel
in rechtuitstand vergrendelbaar of vrij 
zwenkend wiel.

Beschikbare upgrades:

Voorwielontgrendelset  293970

ontgrendel het voorwiel door aan de hendel 
te trekken.

aanbevolen voor licht, periodiek 
terugkerend werk op kleine  

parkeerterreinen en sportvelden.

powrliner™ 550  
en 850 worden 
geleverd met  
lX-40 spuitpistool  
met pistoolfilter 
en premium tr1 
lijnmarkeringstip  
(tip: 419).

mecHaNiscHe pluNjerpomp

powrliner 550 powrliner 850
specificAties

max. debiet 1,3 l/min 1,3 l/min

max. tipgrootte - 1 
spuitpistool (lijnmarkeringn) 0,019“ (0,483 mm) 0,021“ (0,533 mm)

max. tipgrootte - 1 
spuitpistool (airless spuiten) --- 0,017“ (0,432 mm)

max. Werkdruk 207 bar 207 bar

gewicht 38 kg 38 kg

motor - benzine 37,7 cm³ 
4-taktmotor

37,7 cm³ 
4-taktmotor

onDeRDeelnR. onDeRDeelnR.

290004 290005

uitsluitenD VooR  
lAteX pRoDucten

gebruik bij oplosmiddelen de 
aanvoerslang met onderdeelnr. 

2306606. 
emmer niet inbegrepen.
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powRlineR™ 
2850
3,5 l/min

Kenmerken:

Veelzijdige spuitpistoolhouder
Voor plaatsing: om gemakkelijk links, 
rechts, voor en achter de wegmarkeerder 
te spuiten.

gebruik een tweede spuitpistool
trek lijnen met 1 of 2 spuitpistolen.

langere levensduur
De vloeistofsectie heeft een langzaam 
werkende zuiger, een langzamere 
cyclussnelheid en een grotere verplaatsing.

uitstekende wendbaarheid
moeiteloos en snel krappe bochten 
nemen en sjabloneren.

Voor emmers van 19 liter
Niet inbegrepen.

zwenkwiel voor
rijdt rechtuit en ontgrendelt voor een 
betere wendbaarheid.

instelbare handgrepen
telescopische handgrepen voor meer 
comfort.

Afneembaar spuitpistool
Voor maximaal gemak bij sjabloneren.

grote banden geschikt voor de 
snelweg

inclusief lX-80ii spuitpistool met 
pistoolfilter en premium tr1 
lijnmarkeringstip (tip: 419).

emmer niet inbegrepen.

aanbevolen voor middelgrote projecten op 
parkeerterreinen en sportvelden.

mecHaNiscHe pluNjerpomp

powrliner 2850
specificAties

max. debiet 3,5 l/min

max. tipgrootte - 1 spuitpistool 0,032“ (0,813 mm)

max. tipgrootte - 2 spuitpistolen 0,019“ (0,483 mm)

max. Werkdruk 227 bar

gewicht 78 kg

motor - benzine
120 cm³ Honda motor; 
2,98 kW (4 pk), 50 W, 

met oliepeilwaarschuwing
configuRAties onDeRDeelnR.

2 spuitpistolen 290009

powrliner 2850
De powrliner 2850 is ontworpen voor regelmatig tot dagelijks gebruik op verhardingen, 
gras- en sportvelden. Het is de perfecte middelgrote lijnentrekker voor vaklieden die een 
wendbaar, middelzwaar apparaat nodig hebben voor projecten waar grote machines niet 
rendabel zijn.

uniek 
vibratiereductiesysteem

geoptimaliseerd 
frameondersteuningssysteem
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powRlineR™ 
3500
2,8 l/min

aanbevolen voor middelgrote projecten op 
parkeerterreinen en sportvelden.

HYDrauliscHe memBraaNpomp

Kenmerken:

 permastroke technology™
continuslagsysteem elimineert pulsatie 
in het spuitbeeld en levert consistente 
lijnen.

geen zuigers of pakkingen die slijten of 
vervangen moeten worden

levenslange garantie op de 
vloeistofpomp

Beproefde technologie en meer dan  
50 jaar ervaring met het verpompen 
van verf

 flatline pulsation Dampener™
elimineert alle drukschommelingen in 
het systeem

 Voor perfect rechte lijnen 

 extreem robuust en duurzaam

 powered by honda

De powrliner 3500 wordt geleverd met 
rX-80 airless spuitpistool (tip: 419).

emmer niet inbegrepen.

powrliner 3500
De powrliner 3500 is specifiek ontworpen voor dagelijks continugebruik op asfalt, 
sport- en grasvelden met een pulsatievrij spuitbeeld zoals een hydraulische pomp.  
Het is de perfecte lijnentrekker voor bedrijven die een spuitapparaat uit de 
middenklasse zoeken. Het is beter geschikt voor projecten waarvoor een  
hydraulische pomp niet rendabel is.

powrliner 3500
specificAties

max. debiet 2,8 l/min

max. Werkdruk  0,027” (0,686 mm)

max. tipgrootte (1 spuitpistool) 227 bar

gewicht 87 kg

motor - benzine
120 cm³ Honda motor; 

2,98 kW (4 pk), 
met oliepeilwaarschuwing

ARtikelnR.

537015

slijtAge ARme  
memBRAAnpomp
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powRlineR™ 
4955
5,7 l/min

Kenmerken:

smartArm™

Kan voor, achter, links of rechts van de 
wegmarkeerder worden geplaatst.

exacte drukregeling
Van 27 tot 227, voor het verspuiten 
van lichte coatings tot en met hoog 
viskeuze wegenverf.

heavy duty frame
epoxyframe is bestand tegen sterke 
oplosmiddelen en corrosie.

spuitpistolenset
compleet met s-3 spuitpistool, set met 
slang en tip (419) voor brede of dubbele 
leidingen.

45 liter verfhopper

luchtbanden
Voor schokdemping.

comfortabel slanghouder
Houdt de slang comfortabel 
opgeborgen aan de achterkant van de 
wegmarkeerder.

ombouwbaar met  
elektromotor
 
elektro-ombouwset (230 V)
290117a 

gemakkelijk zonder gereedschap om te 
bouwen van benzine naar elektromotor 
voor projecten waar benzinemotoren 
niet zijn toegestaan.
alleen voor gebruik met de powrliner 4950 en 4955.

aanbevolen voor continugebruik op  
parkeerterreinen en sportvelden.

HYDrauliscHe pluNjerpomp

powrliner 4955
ontworpen en gemaakt voor vaklieden die middelgrote tot grootschalige projecten snel en 
rendabel willen afwerken. powrliner 4955 is de eerste stap in de wereld van hydraulische 
wegmarkeerders waar vermogen en langdurig zwaar gebruik het verschil maken tussen 
geld verdienen of geen geld verdienen.

  
ontworpen met handige en gemakkelijk  
te gebruiken bedieningselementen.

Deadlock  
handgrepen
in 3 richtingen 
gemakkelijk  
instelbaar.

smartArm™

Voor het snel en 
gemakkelijk aanpassen van 
de lijnbreedte en eenvoudig 
transport.

speeflo® hydraDrive™

extreem krachtig en 
betrouwbaar.
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powRlineR™ 
6955/8955

8,5/9,5 l/min

Kenmerken:

smartArm™

Kan voor, achter, links of rechts van de 
wegmarkeerder worden geplaatst.

exacte drukregeling
Van 27 tot 227 bar, voor het verspuiten 
van lichte coatings tot en met hoog 
viskeuze wegenverf.

heavy Duty frame
epoxyframe is bestand tegen sterke 
oplosmiddelen en corrosie.

spuitpistolenset
compleet met s-3 spuitpistool, set  
met slang (1/4" 15 m) en tip (419)  
voor brede of dubbele leidingen.

45 liter verfhopper

luchtbanden
Wielen met lagers geschikt voor 
snelwegen. 

comfortabel slanghouder
Houdt de slang comfortabel opgeborgen  
aan de achterkant van de wegmarkeerder.

extra kenmerken:
elektrische starter

oliepeilwaarschuwing

aanbevolen voor grootschalig, continuge-
bruik op luchthavens, parkeerterreinen  

en sportvelden.

elk van de drie grote powrliners beschikken over  
een s-3 roestvaststalen spuitpistool met  
premium tr1 lijnmarkeringstip (tip: 419).

HYDrauliscHe pluNjerpomp

powrliner 4955 powrliner 6955 powrliner 8955
specificAties

max. debiet - benzine 5,7 l/min 8,5 l/min 9,5 l/min

max. debiet - elektrisch 4,2 l/min ---- ----

max. tipgrootte - 1 spuitpistool 0,038“ (0,965 mm) 0,050" (1,27 mm) 0,054“ (1,372 mm)

max. tipgrootte - 2 spuitpistolen 0,028“ (0,711 mm) 0,033“ (0,838 mm) 0,038“ (0,965 mm)

max. Werkdruk 227 bar 227 bar 227 bar

motor - benzine
120 cm³ Honda motor; 

2,98 kW (4 pk), met 
oliepeilwaarschuwing

160 cm³ Honda motor;  
4,04 kW (5,5 pk), 100 W, 

met oliepeilwaarschuwing

200 cm³ Honda motor; 
4,78 kW (6,5 pk), 100 W, 
en oliepeilwaarschuwing

onDeRDeelnR. onDeRDeelnR. onDeRDeelnR.

290052 290053 290054

powrliner 6955/8955
Voor grotere projecten is meer vermogen en meer capaciteit nodig. De wegmarkeerders 
powrliner 6955 en 8955 zijn de werkpaarden van de branche, ontworpen voor gebruiks- en 
bedieningsgemak bij grote projecten die maximale prestaties en minimale stilstand en 
onderhoud vereisen.

powrcenter™

ontworpen met handige en gemakkelijk  
te gebruiken bedieningselementen.

Deadlock  
handgrepen
in 3 richtingen 
gemakkelijk  
instelbaar.

smartArm™

Voor het snel en 
gemakkelijk aanpassen van 
de lijnbreedte en eenvoudig 
transport.

speeflo® hydraDrive™

extreem krachtig en 
betrouwbaar.
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lAzylineR 
seRies
Verlicht uw werk en verhoog uw 
productiviteit met factor vier. een 
rendabele manier om uw bedrijf te  
laten groeien.

lazyliner elite  290040

  200W-lampaansluiting

 motorbeschermingsbumper

  Heavy-duty luchtbanden (16" x 6,5")

 stoel met meerdere standen (vooruit/achteruit, links/rechts)

  in hoogte verstelbare pedalen

  compatibel met powrliner™ 2850–8955

lazyliner pro  290041

  standaard luchtbanden (16" x 4,5")

 stoel met meerdere standen (vooruit/achteruit, links/rechts)

  in hoogte verstelbare pedalen

  compatibel met powrliner™ 2850–8955

elite pRo
specificAties

motor - benzine 211 cm³ subaru® oHV/oHc 169 cm³ subaru® oHc

start trekkoord of elektrisch trekkoord

snelheid - vooruit 0 - 19 km/h 0 - 19 km/h

snelheid - achteruit 0 - 11 km/h 0 - 11 km/h

lazyliner bak, trekhaak en bumpers zijn afzonderlijk verkrijgbaar.  
Zie pagina 23 voor meer informatie.
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AccessoiRes VooR lijnmARkeRingen

Windguard™ spatscherm  290623

Het spatscherm beschermt het spuitbeeld tegen wind en minimaliseert spuitnevel. Werkt 
goed bij het verspuiten van verdunde verf voor sportvelden. instelbaar voor gemakkelijke 
"on the fly" aanpassingen van de lijnbreedte – (10, 15 of 20 cm) en kan gemakkelijk van de 
verfspuit worden verwijderd. 

 geschikt voor elke titan powrliner en de meeste concurrerende modellen

 Veerdrukschermen zijn vergevingsgezind bij oneffen oppervlakken 

 licht – slechts 2,5 kg

HandiBead™  
glaspareldispenser  290953a

Verdeelt glasparels consistent en nauwkeurig. Niet langer handmatig glasparels  
verdelen over een stoplijn of zebrapad.

  instelbare diffusor kan materiaal maximaal 38 cm breed verspreiden

  inclusief 3 spuitmonden (klein, medium en groot)

linesite™ laserpointer  290038a

ideaal voor start/stops, het markeren van stoepranden, het aanbrengen van 
perfect rechte lijnen en het opleiden van nieuwe medewerkers. Zeer duidelijke 
groene laser die ook bij daglicht goed zichtbaar is.

 inclusief twee lasers, montageset en oplaadbare batterijen

 compatibel met de meest lijnentrekkers

laserklasse 3r - neem de gebruiksvoorschriften in acht

tweede spuitpistoolset
Deze spuitpistoolset wordt compleet geleverd met montagesteun, airless spuitpistool,  
1,8 m x ¼" slang en lijnentrektip. past aan beide kanten van de modellen 4950, 6950 en 
8950 powrliner.

omschRijVing onDeRDeelnR.

s-3 spuitpistoolset 759-138

s-5 spuitpistoolset 759-038

powrliner 2850 spuitpistoolset 290310

AcceSSoireS Voor  
lijnentrekkerS

linesite™ laserpointer

tweede spuitpistoolset

Windguard™  
spatscherm
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AccessoiRes VooR lijnmARkeRingen

glaspareldispensersysteem
inclusief vultrechter, slang en dispenser.

omschRijVing onDeRDeelnR.

1-spuitpistoolset  (10 - 15 cm) 424-826

2-spuitpistolenset  (10 - 15 cm) 424-836

1-spuitpistoolset (30 cm) 424-840

2-spuitpistolenset (30 cm) 424-841

Voeg een tweede dispenser toe aan uw 1-spuitpistoolset 
tweede dispenser met slang (10 - 15 cm) 424-816

compatibel met: 4950, 4955, 6950, 6955, 8950, 8955, 4900Xlt, 6900Xlt en 8900Xlt. 
lazyliner™ en powrliner™ afzonderlijk verkrijgbaar.

suretrak™ pistoolset  759-120

Houd het spuitpistool op de juiste hoogte van het oppervlak voor 
perfecte lijnen bij ruw of oneffen terrein.

 uitstekend geschikt op verhardingen, gras- en sportvelden

 geschikt voor de powrliner™ 4950, 4955, 6950, 6955, 8950 en 8955 

lazyliner opbergsysteem
gebruik dit baksysteem als een optie om extra hulpmiddelen mee 
te vervoeren.

 Voor gebruik op de lazyliner pro en elite

omschRijVing onDeRDeelnR.

lazyliner pro bal (voeg bumper 290646Z toe) 290645Z

lazyliner elite bak 290645Z

smartarm™ set  290382

gemaakt voor het snel en gemakkelijk aanpassingen van de 
lijnbreedte en voor eenvoudig transport.

 Zwenkt omlaag voor het spuiten en omhoog voor transport of opslag

 Vergrendelt in elke gewenste hoek voor het markeren van 
stoepranden

 instelbare spuitpistoolhoogte (waaierpatroon) omhoog/omlaag 
door een hendel te verdraaien

 automatisch centrerende spuitarm vergemakkelijkt het instellen

 met maatstrepen voor de spuitpositie die u meest gebruikt

Wegmarkeringsaccessoires
AAnBeVolen pistolen

omschRijVing onDeRDeelnR.

rX 80 (2-vingergreep; incl. tip) 538008

rX 80 (4-vingergreep; incl. tip) 538007

rX pro (2-vingergreep; incl. tip) 538022

s-3 spuitpistool; incl. tip 550060

s-5 spuitpistool; incl. tip 550070

upgRADes
omschRijVing onDeRDeelnR.

powrliner™ 850 zwenkwielontgrendelset 293970

Vultrechter 45 liter 759-130

polyethyleen deksel emmer 19 liter 759-147

sportveldenset voor powrliners 4955–8955 759-155

trekhaken en bumpers
compAct pRo elite

omschRijVing onDeRDeelnR. onDeRDeelnR. onDeRDeelnR.

powrliner 2850 ---- 290043Z 290043Z

powrliner 4950, 4900xlt,  
6900xlt, 8900xlt 290047Z 290047Z 290047Z

powrliner 6950, 8950 290048Z 290048Z 290048Z

powrliner 4955, 6955, 8955 ---- 290045Z 290045Z

graco® 3900 en hoger 290050Z 290050Z 290050Z

Bumper/motorbeschermingsbalk ---- 290646Z inbegrepen

De trekkers zijn niet voorzien van een trekhaak. Kijk in de tabel welke trekhaak u moet bestellen.

suretrak™ pistoolset lazyliner™ bak

smartarm™ scharniersysteem smartarm™ hefsysteem
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AiRless tiptechnologie

SPeciAAl  
ontwikkeld Voor  
Perfecte lijnen
titan’s tr1 en tr2 wegmarkeertips zijn gemaakt om de 
verwachtingen van de gebruiker te overtreffen en de 
winstgevendheid te vergroten.

het best presterende waaierpatroon van de branche
 spuit messcherpe lijnen

 consistente lijnbreedte van begin tot einde

lijnmarkeringstip met de langste levensduur op de markt
 uniforme laagopbouw voor de levensduur van de tip

 minder verspilling van verf betekent meer winst

nieuwe gemakkelijk af te lezen tipgroottes
 421 = 4" (10 cm) brede lijn (15 cm boven het oppervlak) met een opening van 0,021" (0,533 mm)

tr1 wegmarkeertips  697-XXX

openingDiAmeteR (inch)

w
AA

ie
Rp

At
Ro

on
BR

ee
Dt

e inch mm 0,013 0,015 0,017 0,019 0,021 0,023 0,025 0,027 0,029 0,031 0,035 0,039 0,043

2 51 213 215 217 219

4 102 413 415 417 419 421 423 425 427 429 431 435 439 443

6 152 615 617 619 621 623 625 627 629 631 635 639 643

8–10 203-254 821 823 825 827 829 831 835 839 843

Debiet (l/min) --- 0,68 0,91 1,17 1,47 1,78 2,15 2,53 2,95 3,44 3,89 4,99 6,20 7,52

maximale werkdruk: 344 bar

tr2 veelzijdige wegmarkeertips
Van lijnen markeren tot sjabloneren – met een draai van de tip.

  schakel simpel om naar breed of smal spuitbeeld

  snelheidsregeling en bediening met uw vingers

  eén tip met twee spuitbeelden

  consistente laagdikte bij een breed of smal spuitbeeld

tipgRootte  
lijnmARke-

Ringen

tipgRootte 
sjABloneRen VlAg filteRkleuR onDeRDeel-

nR.

417 517 geel Wit 694-1708517

419 519 geel Wit 694-1908519

421 621 geel Wit 694-2108621

423 623 geel Wit 694-2308623 spuitBeelD

W
aaierpatrooNBreeDte

liters VerF

tr1 
lijnentrektip

tr2 wegmarkeertip
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specificAties

Voor de zwAArSte toePASSingen

powrliner 550 powrliner 850 powrliner 2850 powrliner 3500 powrliner 4955 powrliner 6955 powrliner 8955
onderdeelnummer - 1 
spuitpistool 290004 290005 ---- 537015 ---- ---- ----

onderdeelnummer - 2 
spuitpistolen ---- ---- 290009 ---- 290052 290053 290054

max. debiet (l/min) - 
benzine 1,3 1,3 3,5 2,8 5,7 8,5 9,5

max. debiet (l/min) - 
elektrisch ---- ---- ---- ---- 4,1 ---- ----

max. tipgrootte, 1 
spuitpistool - benzine 0,019“ (0,483 mm)

0,021" (0,533 mm)  
[airless: 0,017" 

(0,432 mm)]
0,032“ (0,762 mm) 0,027“ (0,686 mm) 0,036“ (0,914 mm) 0,050" (1,27 mm) 0,054“ (1,372 mm)

max. tipgrootte, 2 
spuitpistolen - benzine ---- ---- 0,019“ (0,483 mm) ---- 0,028“ (0,711 mm) 0,033“ (0,838 mm) 0,038“ (0,965 mm)

max. tipgrootte, 1 
spuitpistool - elektrisch ---- ---- ---- ---- 0,031" (0,787 mm) ---- ----

max. tipgrootte, 2 
spuitpistolen - elektrisch ---- ---- ---- ---- 0,023“ (0,584 mm) ---- ----

max. Werkdruk (bar) 207 207 227 227 227 227 227

elektromotor ---- ---- ---- ---- 2 ps (1,5 kW) ---- ----

max. slanglengte  15,2 m  15,2 m  91,4 m 91,4 m  91,4 m  91,4 m 91,4 m

Krachtbron 37,7cm³   
4-taktmotor

37,7cm³   
4-taktmotor

120 cm³ Honda motor  
2,98 kW (4 pk), 50 W,  

met 
oliepeilwaarschuwing

120 cm³ Honda motor;  
2,98 kW (4 pk),  

 met 
oliepeilwaarschuwing

120 cm³ Honda 
motor; 2,98 kW  

(4 pk), met 
oliepeilwaarschuwing

160 cm³ Honda motor;  
4,04 kW (5,5 

pk), 100 W, met 
oliepeilwaarschuwing

200 cm³ Honda motor;  
 4,78 kW (6,5 

pk), 100 W, met 
oliepeilwaarschuwing

pompaandrijving met koppeling met koppeling met koppeling Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch

lijnbreedtebereik 5 - 30 cm 5 - 30 cm 5 - 60 cm 5 - 30 cm 5 - 60 cm 5 - 60 cm 5 - 60 cm

cyclussnelheid ---- ---- ---- ---- 23 per liter 15 per liter 11 per liter

elektrisch systeem ---- ---- ---- ---- ---- 12 watt 12 watt

Verfuitgang - filterelement 60 mesh 60 mesh 60 mesh 60 mesh 60 mesh 60 mesh 60 mesh

Verfuitgang - filterzone 19 cm2 19 cm2 90 cm2 ---- 116 cm2 116 cm2 116 cm2

gewicht - eenheid (kg) 37,6 38,1 78 87 148,8 151,5 153,8

gewicht - verpakt (kg) 41 41 125 135 184 184 184

afmetingen (H x B x l) - 
eenheid 97 x 74 x 107 cm 97 x 74 x 107 cm 104 x 79 x 152 cm 100,3 x 82,5 x 

165 cm 104 x 79 x 152 cm 104 x 79 x 152 cm 104 x 79 x 152 cm

afmetingen (H x B x l) - 
verpakt 69 x 66 x 119 cm 66 x 66 x 116 cm 125 x 84 x 163 cm ---- 125 x 84 x 163 cm 125 x 84 x 163 cm 125 x 84 x 163 cm

inclusief spuitpistool lX-40 lX-40 lX-80ii rX-80 s-3 s-3 s-3

tr1 lijnmarkeringstip 
inbegrepen

419
(lijn van 10 cm met een 
opening van 0,483 mm)

417 
(lijn van 10 cm met een 
opening van 0,432 mm)

419
(lijn van 10 cm met een 
opening van 0,483 mm)

419
(lijn van 10 cm met een 
opening van 0,483 mm)

419
(lijn van 10 cm met een 
opening van 0,483 mm)

419
(lijn van 10 cm met een 
opening van 0,483 mm)

419
(lijn van 10 cm met een 
opening van 0,483 mm)

inclusief airless slang 0,6 cm x 15 m 0,6 cm x 15 m 0,6 cm x 15 m 0,6 cm x 15 m 0,6 cm x 15 m 0,6 cm x 15 m 0,6 cm x 15 m

reparatieset - pomp 759-365 759-365 555960 ---- 107-051 144-050 144-050

reparatieset - pistool ---- ---- 580-034 ---- 550-275 550-275 550-275

gebruiksaanwijzing 293748 293747 290919 537832a 290369 290369 290369

optionele elektromotorset ---- ---- ---- ---- 506-719 ---- ----
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AirleSS SPuitPiStolen
ontelbare uren onderzoek en ontwikkeling zijn besteed aan de productie van een volledig assortiment van de beste titan airless 
spuitpistolen voor elke denkbare toepassing - van de dunste lakken naar binnen muurverven tot zware industriële coatings.

Het nieuwe rX-pro airless spuitpistool vernieuwd het spuiten met 
ongekend comfort en duurzaamheid inclusief onboard gereedschappen 
zoals de geïntegreerde filtersleutel die echt indruk maken.

rX-80
Het rX-80ii airless spuitpistool is volledig van metaal gemaakt en 
is leverbaar met 4- of 2-vingertrekker. De kogelklep en klepzitting 
van wolfraamcarbide zorgen voor een lange levensduur en 
duurzaamheid.

  pistoolfilter elimineert verstoppingen en verlengt de levensduur 
van de tip

  Draaikoppeling voorkomt knikken van de slang en zorgt voor een 
moeiteloze regeling

  Nominale druk 250 bar

omschRijVing onDeRDeelnR.

rX-80 spuitpistool, 4-vingertrekker met sc-6+ tip 517 538007

rX-80 spuitpistool, 2-vingertrekker met sc-6+ tip 517 538008

rX-80 spuitpistool, 4-vingertrekker, geen tip   538009

rX-80 2-vingertrekker, geen tip 538014

  Kennismaking met het 

RX-PRO™

  airless spuitpistool

infinity™ pakking
2x langere levensduur 
van het spuitpistool 

door de zitting om de 
keren en de kogel te 

vervangen.

Fingerprint grip™

pas de greep zo aan 
dat deze comfortabel 

in de hand ligt van alle 
spuiters.

ultralichte trekker
30% lichtere werking 

dan die van de 
concurrentie vermindert 

vermoeidheid.

onboard 
gereedschappen

slimme 
gereedschappen die het 
werk vergemakkelijken.

  Wordt standaard geleverd met 2- en 4-vingertrekkers

  Nominale druk 250 bar (3600 psi)

omschRijVing onDeRDeelnR.

rX-pro airless spuitpistool met sc-6+ tip 538021

*inclusief extra 3' hulpslang.
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s-3 airless 
spuitpistool

s-5 airless 
spuitpistool

s-3 airless spuitpistool
 pistoolfilter

 comfortabele 4-vingertrekker

 1/4" draaikoppeling voorkomt knikken van de slang

 Nominale druk 270 bar

omschRijVing onDeRDeelnR.

s-3 spuitpistool met tip 517 550-250

s-3 spuitpistool, set met slang (1/4" 15 m) en tip (517) 550-460

s-3 reparatieset 550-275

s-5 airless spuitpistool
 roestvaststalen vloeistofdoorgangen

  Filterloos ontwerp met aanvoer aan de voorzijde voor zware coatings

 comfortabele 2-vingertrekker

 Nominale druk 345 bar

omschRijVing onDeRDeelnR.

s-5 spuitpistool met tip 517 550-100

s-5 spuitpistool, set met slang (1/4" 15 m) en tip (517) 550-110

s-5 reparatieset 520-025

s-7 airless spuitpistool
 pistoolfilter

 leverbaar in twee maten voor de verfaansluiting

    comfortabele 4-vingertrekker

 Draaikoppeling voorkomt knikken van de slang

  inclusief 517 tr1 omkeerbare hogedruktip voor intensief gebruik

 Nominale druk 530 bar

omschRijVing onDeRDeelnR.

s-7 spuitpistool met 1/4" draaikoppeling 550-260

s-7 spuitpistool met 3/8" draaikoppeling 550-270

s-7 reparatieset 550-276 

m-4 en m-8 pleisterpistolen
 rechte vloeistofdoorgang  voor een maximaal debiet

 gebogen handgreep voor  meer comfort

  instelbare naaldpakking verlengt de levensduur van essentiële 
 slijtdelen

 Draaikoppeling biedt bewegingsvrijheid zonder knikken in de slang 

 lichte metalen constructie

omschRijVing BAR onDeRDeelnR.

m-4 pleisterpistool 250 289013

m-8 pleisterpistool 530 289014

s-7 airless 
spuitpistool

m-4/m-8  
airless spuitpistool
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tr1 HeA-tiP
High efficiency airless-technologie 

 innovatieve spuittip technologie

 ideaal voor iedere spuiter - van starter tot ervaren spuiter

 maximale controle door lagere verfdruk

 minder overspray - dus gezonder werken

 langere levensduur van de machine

 minder verfverbruik & betere afwerking

Zeer efficient spuitpatroon 
 Zachte rand biedt consistente dekking

 meer vergevingsgezind waaierpatroon dat lopers en druppels vermindert

 minder terugslag van de trekker dus meer controle en minder overspray

AirleSS SPuittiPS
slimme vaklieden nemen geen risico met goedkope tips die snel slijten, coatings  
beschadigen en een ongelijkmatig resultaat opleveren. titan airless tips staan in de branche  
bekend voor hun sterkte, duurzaamheid en lange levensduur.

Hea High efficiency airless tips  330-XXX

openingDiAmeteR (inch)

w
A

A
ie

Rp
At

Ro
o

n
B

Re
eD

te

inch mm 0,011 0,013 0,015 0,017 0,019
4–6 102–152 211 213

6–8 152–203 311 313

8–10 203–254 411 413 415 417

10–12 254–305 515 517 519

12–14 305–356 615 617 619

Debiet (l/min) --- 0,34 0,45 0,68 0,91 1,17

latex verf met een standaard 517 tip op 69 Bar. latex verf met een Hea 517 tip op 69 Bar.

tot 55%
minder

overspray
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tr1 hogedruktips  696-XXX

openingDiAmeteR (inch)

w
A

A
ie

Rp
At

Ro
o

n
B

Re
eD

te

inch mm 0,007 0,009 0,011 0,013 0,015 0,017 0,019 0,021 0,023 0,025 0,027 0,029 0,031 0,033 0,035 0,037 0,039 0,041 0,043 0,045 0,051 0,055 0,061
2–4 51–102 107 109 111 113 115 117 119

4–6 102–152 207 209 211 213 215 217 219 221 223 225 227

6–8 152–203 307 309 311 313 315 317 319 321 323 325 327 329 331 333 335 337 339 361

8–10 203–254 409 411 413 415 417 419 421 423 425 427 429 431 433 435 437 439 443 445 451 455

10–12 254–305 509 511 513 515 517 519 521 523 525 527 529 531 533 535 537 539 543 545 551 555

12–14 305–356 609 611 613 615 617 619 621 623 625 627 629 631 633 635 637 639 641 643 645 651 655

14–16 356–406 711 713 715 717 719 721 723 725 727 731 733 735

16–18 406–457 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 835 837 839

18–20 457–508 923 925 927 931 937

Debiet (gal./min) --- 0,05 0,09 0,13 0,18 0,24 0,31 0,39 0,47 0,57 0,67 0,78 0,91 1,03 1,17 1,32 1,40 1,64 1,81 1,99 2,18 2,91 3,26 4,14

Debiet (l/min) --- 0,19 0,34 0,45 0,68 0,91 1,17 1,47 1,78 2,15 2,53 2,95 3,44 3,89 4,42 4,99 5,29 6,20 7,18 7,52 8,24 11,00 12,32 15,65

maximale werkdruk: 530 bar

tr1 wegmarkeertips  697-XXX

openingDiAmeteR (inch)

w
AA

ie
Rp

At
Ro

on
BR

ee
Dt

e inch mm 0,013 0,015 0,017 0,019 0,021 0,023 0,025 0,027 0,029 0,031 0,035 0,039 0,043
2 51 213 215 217 219

4 102 413 415 417 419 421 423 425 427 429 431 435 439 443

6 152 615 617 619 621 623 625 627 629 631 635 639 643

8–10 203–254 821 823 825 827 829 831 835 839 843

Debiet (gal./min) --- 0,18 0,24 0,31 0,39 0,47 0,57 0,67 0,78 0,91 1,03 1,32 1,64 1,99

Debiet (l/min) --- 0,68 0,91 1,17 1,47 1,78 2,15 2,53 2,95 3,44 3,89 4,99 6,20 7,52

maximale werkdruk: 345 bar

tr1 omkeertiP
  De beste universele tip in de branche

 Het spuitbeeld blijft langer breed

  een door concurrerende tips ongeëvenaard opening voor een consistente laagdikte en minder verfverspilling

  geschikt voor alle tiphouders van titan en de meeste andere merken

speciale titan tips

instelbare,  
zelfreinigende tips  341-XXX

  Waaierbreedten van 5 tot 60 cm

  perfect voor de afwerking of voor  
rondom ramen

  Zelfreinigend - elimineert stilstand

Vlakstraaltips  002-XXX

  precisiebewerkt hoogwaardig  
wolfraamcarbide

  meer dan 150 openingen leverbaar

 Nominale druk tot 345 bar

openingsBeReik coAtingBeReik onDeRDeelnR.
.005–.018 lakken en beitsen 341-015
.007–.019 lakken en beitsen 341-020
.007–.026 lakken en vernis 341-024
.011–.026 lakken en vernis 341-028
.017–.035 Hoogvullend 341-041
.021–.054 Zeer zwaar 341-049

tr1 hoge 
druktip

tr1 lijnen 
trektip
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sc-6+ tips  662-XXX

openingDiAmeteR (inch)

w
A

A
ie

Rp
At

Ro
o

n
B

Re
eD

te

inch mm 0,007 0,009 0,011 0,013 0,015 0,017 0,019 0,021 0,023 0,025 0,027 0,029 0,031 0,033 0,035 0,039 0,043 0,045 0,051 0,055

2–4 51–102 107 109 111 113 115 117

4–6 102–152 207 209 211 213 215 217 219 221 223 225 227 229 231 233 235

6–8 152–203 307 309 311 313 315 317 319 321 323 325 327 329 331 333 335

8–10 203–254 407 409 411 413 415 417 419 421 423 425 427 429 431 433 435 439 443 445 451 455

10–12 254–305 509 511 513 515 517 519 521 523 525 527 529 531 533 535 539 543 545 551 555

12–14 305–356 609 611 613 615 617 619 621 623 625 627 629 631 633 635 639 643 645 651 655

14–16 356–406 719 721 731 735

16–18 406–457 821 831

Debiet (gal./min) --- 0,05 0,09 0,12 0,18 0,24 0,31 0,39 0,47 0,57 0,67 0,78 0,91 1,03 1,17 1,32 1,64 1,99 2,18 2,80 3,26

Debiet (l/min) --- 0,19 0,34 0,45 0,68 0,91 1,17 1,47 1,78 2,15 2,53 2,95 3,44 3,89 4,42 4,99 6,20 7,52 8,24 10,58 12,32

maximale werkdruk: 345 bar

tr2 fijnafwerktips  693-XXX

openingDiAmeteR (inch)

w
AA

ieR
pA

tR
oo

nB
Re

eD
te inch mm 0,010 0,012 0,014

10–12 254–305 510 512 514

Debiet (gal./min) --- 0,11 0,16 0,21

Debiet (l/min) --- 0,42 0,60 0,79

maximale werkdruk: 345 bar

Sc-6+ omkeertiP
 tot 22% breder waaierpatroon

 geschikt voor alle tiphouders van titan en de standaard 
tiphouders in de branche

tr2 lijnmarkeringstips
lijnmAR-
keRings- 

tip-
gRootte

sjABlo-
neRings- 

tip-
gRootte

VlAg filteR 
kleuR

onDeR-
DeelnR.

417 517 geel Wit 694-1708517

419 519 geel Wit 694-1908519

421 621 geel Wit 694-2108621

423 623 geel Wit 694-2308623

tr2 fijn 
afwerktip

tr2 lijn 
markeringstip

tr2 omkeertiP
 eén tip met twee spuitpatronen

  schakel met één draai om op een breed  
of smal spuitbeeld

 snelheidregeling en bediening met uw vingers

  consistente laagdikte bij een breed of smal  
spuitbeeld

tr2 tips  692-XXX

openingDiAmeteR (inch)

w
A

A
ie

Rp
At

Ro
o

n
B

Re
eD

te

inch mm 0,011 0,013 0,015 0,017 0,019 0,021 0,023 0,027 0,031 0,035
6–8 152–203 311 313

8–10 203–254 415 417

10–12 254–305 515 517 519 521 535

12–14 305–356 627 635

16–18 406–457 831

24–26 610–660 1223 1231

Debiet (gal./min) --- 0,12 0,18 0,24 0,31 0,39 0,47 0,57 0,78 1,03 1,32

Debiet (l/min) --- 0,45 0,068 0,91 1,17 1,47 1,78 2,15 2,95 3,89 4,99

maximale werkdruk: 345 bar

tr2  
omkeertip

sc-6+  
omkeertip

sc-6+ synergy 
fijnafwerktip

sc-6+ synergy fijnafwerktips  671-XXX

openingDiAmeteR (inch)

w
A

A
ie

Rp
At

Ro
o

n
B

Re
eD

te

inch mm 0,008 0,010 0,012 0,014
4–6 102–152 208 210 212 214

6–8 152–203 308 310 312 314

8–10 203–254 408 410 412 414

10–12 254–305 510 512

12–14 305–356 612

Debiet (gal./min) --- 0,07 0,11 0,16 0,21

Debiet (l/min) --- 0,26 0,42 0,60 0,79

maximale werkdruk: 345 bar
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notities
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Gedistribueerd door:
exclusief verkrijgbaar bij professionele dealers

Bezoek ons op: www.wsb-benelux.eu

alle informatie in deze brochure is gebaseerd op de meest recente informatie die bij het ter perse gaan beschikbaar was. titan behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder 
vooraankondiging wijzigingen aan te brengen.

Door onze permanente innovatie kunnen de specificaties geleidelijk veranderen. Neem voor meer informatie contact op met onze betrouwbare verkoopvertegenwoordigers of onze toegewijde klantenservice.
WsB Finishing equipment utrecht (NlD) en Wolvertem (Be) | verkoop@wsb-benelux.nl / verkoop@wsb-benelux.be| wsb-benelux.eu

Wijzigingen voorbehouden · NlD · 2385 413 · 10/2017 m


