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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.



3COMPLEET TITAN GAMMA   |   www.wsb-benelux.eu

ADReS

WSB Finishing Equipment

De Heldinnenlaan 200

3543 MB Utrecht (NLD)

Veilinglaan 56-58

1861 Wolvertem (BE)

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Bezoek onze website: 

www.wsb-benelux.eu

Serviceafdeling

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

inHOUD

04 FOCUS 10 eLiTe 14 POwRLineR
De kracht van airless en  
de controle van XVLP  
gecombineerd in één  
veelzijdig spuittoestel.

Lichtgewicht spuitmachine  
op gas, voor kleine tot 
middelgrote klussen. 

Een uitgebreid assortiment
machinale (weg)markerings-
toestellen voor projecten 
van elke grootte.

06 CAPSPRAy 11 POwRBeAST 20 LAzyLineR
Maximaliseer uw producti-
viteit en winstgevendheid 
met deze lichte, draagbare 
verfspuit.

Uiterst krachtige hydraulische 
plunjerpomp op gas, voor 
grootschalige klussen.

Verlicht uw werk en verhoog 
uw productiviteit bij het 
aanbrengen van lijnen op 
bestrating en sportvelden.

08 imPACT 12 POwRTwin 21 ACCeSSOiReS
Duurzame elektrische
airless spuitapparatuur 
met slimme functies die 
Impact maken.

Voor grootschalige  
particuliere, commerciële en 
industriële toepassingen.

Titan biedt een volledig 
assortiment airless  
accessoires voor een breed 
scala aan toepassingen.
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SPeCiFiCATieS FOCUS 500 FOCUS 700

Spanning 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Capaciteit 0,7 kW 1,4 kW

Spray output 220 W 300 W

Tankinhoud 1000 ml 1000 ml

Luchtslang ---- 5 m

Netsnoer 4 m 4 m

Gewicht 2,3 kg 8 kg

ARTiKeLnR. ARTiKeLnR.

2358454 2335642

FOCUS
De kracht van airless en de controle van 
XVLP gecombineerd in één veelzijdig 
spuittoestel. Met de FOCUS is de eerste 
multitool voor schildersprofessionals 
gecreëerd. Gewoon de trekker overhalen 
en uw klus met gemak voltooien. 

Kenmerken:

HOGe PRODUCTiviTeiT

XVLP Spuitsysteem heeft de productiviteit van een airless  
met een 413-tip.

PROFeSSiOneLe AFweRKinG 

Biedt een professionele XVLP-stijl afwerking .

10X LevenSDUUR

Dan een handbediend airless spuittoestel.

BReeD SPUiTPATROOn 

 Pas uw spuitpatroon aan van 1 tot 14 inch en verander snel  
van een horizontaal naar verticaal spuitpatroon met één  
draai aan de spuitmond.

SneLwiSSeLSySTeem  

Verander uw coating of applicatie in een oogwenk.

eRGOnOmiSCHe HAnDGReeP 

Comfortabel te dragen, slang eenvoudig op te rollen en pistool 
gemakkelijk op te bergen.



5COMPLEET TITAN GAMMA   |   www.wsb-benelux.eu

multiFinish wallFinish FineFinish

Focus 700

Focus 500

Focus 500 
Verf, lak en zelfs beits spuiten met slechts één  
apparaat. Snel en eenvoudig spuitmateriaal wisselen 
in één enkele stap. Uitermate geschikt voor kleine  
en middelgrote projecten*.

Focus 700 
Met slechts één apparaat kunt u verf, lak en zelfs beits 
spuiten. Snel en eenvoudig wisselen van materiaal 
en verf in één enkele stap. Uitermate geschikt voor 
kleine en middelgrote projecten tot 50 m2.

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

XVLP SPUITSYSTEEM

mULiTFiniSH 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 Kunststof tank 1400 ml Rvs tank 1000 ml

Standaard aanvoerbuis
Aanvoerbuis met fijn filter
Aanvoerbuis met grof filter

Emulsie aanvoerbuis Standaard aanvoerbuis
2 x aanvoerbuis met fijn filter

Standaard in set Optioneel Optioneel

ARTiKeLnR. ARTiKeLnR. ARTiKeLnR.

2335658 2335659 2335657

Front-ends
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KRACHTiGe veRneveLinG

Verspuit coatings met weinig of geen verdunning.

HOGe TRAnSFeR eFFiCiënTie 

Bereik tot 90%.

DUBBeL LUCHTFiLTeR

Een luchtfilter uit de automobielindustrie aan de kant van de 
vernevelingslucht. (Beschikbaar op modellen 95, 105 en 115)

vOORFiLTeR 

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

CAPSPRAy
De Capspray is een krachtige en veel- 
zijdige turbine voor het verspuiten van  
de meest uiteenlopende coatings. 
Verspuit beits en latex met een hoog- 
waardige afwerkkwaliteit. Robuust, 
draagbaar en betrouwbaar zoals u van 
ons mag verwachten.

Kenmerken:

GeïnTeGReeRDe GeReeDSCHAPSKiST 

Voor naalden, spuitmonden, luchtkappen en spuitmondsleutel.

GeïnTeGReeRDe BeKeRHOUDeR 

Ook geschikt als dockingstation voor de optioneel leverbare 
opvoerpomp.

wAARSCHUwinGSLAmPje vUiL FiLTeR 

Verleng de levensduur van uw turbine en zorg voor blijvende 
maximale prestaties met schone filters.
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SPeCiFiCATieS CAPSPRAy 105

Spanning 230 V~, 50/60 Hz

Max. stroomverbruik 9,0 A

Maximaal vermogen 1836 W

Max. stuwluchtdruk 0,55 bar TPM 21000 TPM

Gewicht 15 kg

Netsnoer 3 m

Tankinhoud 1 l

Spuitmondset No. 4 (1,8 mm)

Max. toelaatbare coatingtemperatuur 43° C

Typisch debiet voor coating 0,35 l/min

Meegeleverd spuitpistool Maxum II HVLP pistool  
met 9 m luchtslang

 ARTiKeLnR.

276047

Capspray 105
Opmerking: Capspray apparaten worden geleverd  
met één (1) Titan HVLP spuitpistool.

maxum ii pistool
ONDERDEELNR. 
0524041 

HVLP SPUITSYSTEEM

Capspray 105 
Grotere projecten met zwaardere coatings vereisen 
het 5-traps vermogen en de betrouwbaarheid op  
lange termijn van de Capspray 105, een robuust - 
maar opmerkelijk lichtgewicht - HVLP-spuittoestel dat 
in staat is om dikke latex- of oplosmiddelhoudende 
verf, lak of vernis te vernevelen met weinig of geen 
verdunning. Dit is de spuitmachine die professionals  
gebruiken wanneer projecten groter worden of 
werkplaatsen zich vullen met kasten en meubels.
Vijftraps-turbine die in staat is om dikke latex-  
of oplosmiddelhoudende verf, lak of vernis te  
vernevelen met weinig of geen verdunning. 
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imPACT
Het werk is veeleisend en u heeft de 
prestaties nodig die u kunt verwachten 
van Titan spuitapparatuur. Het is tijd om 
te investeren in de geavanceerde functies 
en prestaties die een grote IMPACT 
zullen hebben op uw winstgevendheid.

OP LOCATie Te OnDeRHOUDen vLOeiSTOFSeCTie

UHMWPE polyethyleen pakkingen uit één stuk en geen cilinder  
die kan slijten.

DURALiFeTm BORSTeLLOze He-mOTOR

 Voor Impact 540-1140

  Geoptimaliseerd voor elke tipgrootte en elke spuittechniek.

DiGi-TRACTm DiGiTAAL DiSPLAy 

  Voor Performance 1650e

  Geen drukschommelingen, X-Lock antidiefstalbescherming en 
resetbare verbruiksteller en timer.

AUTOmATiSCH SmeRen 

  Standaard op alle modellen vanaf 440 en groter.

 De pakkingen van olie voorzien met een druk op de knop.

 

SPeCiFiCATieS imPACT
400

imPACT
440

imPACT
540

imPACT
740

imPACT
1040

imPACT
1640

Max. debiet 1,6 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 1,0 kW 1035 kW 1035 kW 1725 kW 1955 kW 2.19 kW

COnFiGURATieS ARTiKeLnR. ARTiKeLnR. ARTiKeLnR. ARTiKeLnR. ARTiKeLnR. ARTiKeLnR.

Onderstel 2413461 0532035A ---- ---- ---- ----

Hoge wagen ---- ---- 0532031 0532032 0532033 2413451

Kenmerken:
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impact 440

impact 400

impact  
1640

Impact 400 
Eenvoudigweg betrouwbare productiviteit en krachtige prestaties 
voor een betaalbare prijs. Deze kleine pomp is zeer geschikt voor 
onderhoud aan gebouwen, particuliere en lichte commerciële 
toepassingen. Kan gebruikt worden met beits, lak, vernis, latex 
en overige coatings met een lage tot gemiddelde viscositeit.

Impact 440 
De Impact 440 verspuit beits, lak, vernis en latex.

Impact 540 
Uitstekende prestaties en betrouwbaarheid dankzij de borstelloze
DuraLife HE-motor. Geschikt voor beits, lak, vernis en latex.  
De grote plunjerpomp levert ongeëvenaarde prestaties in zijn 
klasse. Geschikt voor beits, lak, epoxy, latex en vulmiddelen.

Impact 740 
De grote plunjerpomp levert ongeëvenaarde prestaties in zijn 
klasse. Geschikt voor beits, lak, epoxy, latex en vulmiddelen.

Impact 1040 
De grootste plunjerpomp levert ongeëvenaarde prestaties in 
zijn klasse. Geschikt voor latex, vernis, epoxy, dry fall-coatings, 
elastomeren en vulmiddelen.

Impact 1640  
De 1640 is onze krachtigste elektrische verfspuit, ideaal voor 
grote bouwprojecten. Geschikt voor verven en vulmiddelen.

IMPacT aIrLESS SPUITaPParaTUUr
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Elite 3500
De Titan Elite 3500 is een gas aangedreven, afgedichte hydraulische verfspuit met een levens- 
lange duurzaamheid. De Elite 3500 maakt gebruik van de revolutionaire PermaStroke technologie  
waarbij u geen zuiger, pakkingen of koppeling hoeft te vervangen, en wordt ondersteund door  
Elite’s levenslange garantie op de vloeistofpomp. De Elite 3500 is een veelzijdige direct aange- 
dreven spuitmachine die een constante finish geeft, makkelijk te bedienen is en ter plekke te  
onderhouden, waardoor gebruikers op de werkplaats kunnen blijven.

  PermaStroke technologie
  Het continu slag-systeem voorkomt 

pulsatie in het spuitbeeld en zorgt voor 
een egale dekking. 

  Geen zuiger of pakkingen die kunnen 
slijten of vervangen moeten worden.

 Levenslange garantie op vloeistofpomp.

  Bewezen technologie met 50 jaar 
ervaring in het verpompen van verf. 

  FlatLine pulsatiedemper 
  Elimineert alle drukschommelingen  

in het systeem. 

 zeer robuust en duurzaam

  PermaStroke technologie
   Geen zuiger of pakkingen die kunnen 

slijten of vervangen moeten worden.

  Inlaat- en uitlaatkleppen uit één stuk. 

 100% op de werkplaats te onderhouden. 

  Cartridge-achtige kleppen maken 
reparatie eenvoudig, snel en goedkoop. 
Complete kleppenset (0537903) bevat 
inlaat- en uitlaatklep.

eLiTe
 3500

HYDRAULISCHE PLUNJERPOMP 

0,75 GPm

elite 3500 op 
hoge wagen
geleverd met 
een 517 TR1 tip 
en 1/4" 15 meter 
airless slang.

SPeCiFiCATieS eLiTe 3500

Max. debiet 0.75 GPM

Max. tipgrootte 0,27"

Max. werkdruk 3300 PSI

Gallons per week 50-100

Motor 120cc Honda GX 120

Meegeleverd spuitpistool RX-Pro

COnFiGURATieS ARTiKeLnR.

Hoge wagen 0537012

Lage wagen 0537013

Aanbevolen voor beits, lak, vernis,  
latex en vulmiddelen.
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PowrBeast 7700
De PowrBeast biedt ongeëvenaarde duurzaamheid en prestaties, voor de verwerking van hoog- 
visceuze materialen waardoor grote residentiële of commerciële klussen gemakkelijk te klaren 
zijn. Ga een stap verder in vermogen met de levering van 2,0 gallon per minuut, waardoor u tot 
maximaal 4 pistolen kunt aansluiten en met meerdere personen tegelijk kunt spuiten.

POwRBeAST 

7700
7,6 / 6 l/min

HYDRAULISCHE PLUNJERPOMP

PowrBeast 7700

SPeCiFiCATieS POwRBeAST 7700  
GAS AAnGeDReven

POwRBeAST 7700 
eLeKTRiSCH

Max. werkdruk 228 bar 250 bar

Gewicht 81 kg 85 kg

Max. debiet 7,6 l/min 6 l/min

Max. tipgrootte (1 spuitpistool) 0,047" 0,043"

Max. tipgrootte (2 spuitpistolen) 0,033" 0,031"

Max. tipgrootte (3 spuitpistolen) 0,027" 0,023"

Max. tipgrootte (4 spuitpistolen) 0,023" 0,021"

Motor 196 CC, 5,6 Pk, 4,1 kW 3,1 kW Brushless AC

Meegeleverd RX Pro pistool, SC-6+ 517 tip,  
1/4" 15 m slang

S-3 pistool, SC-6+ 527 tip,  
3/8" 15 m slang

COnFiGURATieS ARTiKeLnR. ARTiKeLnR.

0537005 0537003

Aanbevolen voor maximaal 500 gallons per week 

  HydraStroke technologie
  Uiterst efficiënte digitaal aangedreven 

hydrauliek met slechts één bewegend 
onderdeel. 

  Heeft het vermogen om lichte tot extreem  
zware coatings te spuiten. 

  Geoptimaliseerd systeem om warmte te 
verminderen, waardoor de inschakelduur 
wordt verlengd. 

  Vereenvoudigde pompmontage voor 
makkelijker onderhoud. 

  intelligent Design Styling 
  Geoptimaliseerd koelsysteem.

 Kap geleid maximale luchtstroom.

  Radiotorstijl hydraulische tank met 
actieve koeling.

  Grote 12" luchtbanden voor eenvoudig 
manoeuvreren op de werkplaats.

  vloeistofgedeelte voor zwaar gebruik
  De lange en traag bewegende zuiger 

maximaliseert het vermogen en de  
duurzaamheid. 

  Bewezen Titan-technologie met 35 jaar 
ervaring in het veld. 

 Op de werkplaats te onderhouden met  
 eenvoudig te verwijderen/vervangen  
 vloeistofgedeelte. 
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PowrTwin 4900 Plus / 6900 Plus
Ontworpen en gebouwd voor professionals die terdege bezig zijn met het snel en rendabel 
voltooien van grootschalige schilderprojecten. De PowrTwin Plus-pompen zijn ideaal voor  
gebruikers die de trage slagkracht en maximale duurzaamheid willen die alleen een  
Powrtwin Plus kan leveren. 

Aanbevolen voor maximaal  
250 / 400 gallons per week.

POwRTwin 

4900 / 6900 
PLUS

HYDRAULISCHE PLUNJERPOMP 

4,2 / 8,52 l/min

PowrTwin 4900 Plus

SPeCiFiCATieS 4900 PLUS 6900 PLUS

Max. werkdruk 228 bar 228 bar

Max. tipgrootte (1 spuitpistool) 0,031" 0,050"

Max. tipgrootte (2 spuitpistolen) 0,028" 0,033"

Max. tipgrootte (3 spuitpistolen) 0,022" 0,023"

Max. debiet 4,2 l/min 8,52 l/min

COnFiGURATieS ARTiKeLnR. ARTiKeLnR.

Elektrische versie 290032 (230 V) -

Gas versie 290012 290013

Ombouwset voor ombouw naar elektrische aandrijving:  
PowrTwin 4900 Plus - Artikelnr. 0290321A (230 V) 
PowrTwin 6900 Plus - Artikelnr. 0290321A (230 V)

  Langzaam werkende hydraulische 
zuiger

  Maximaliseert de levensduur van het 
vloeistofgedeelte.

  nauwkeurige drukregeling 
  Bereik van 25 tot 250 bar.

 Duurzaam 
  Draagbare verfspuit met de langste slag 

op de markt.

  eenvoudig om te bouwen 
  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:
  Riembeschermer 

  Eenvoudig toegankelijk voor de ombouw 
van benzinemotor naar elektromotor.

  Speeflo HydraDrive 
  Soepele, langzaam werkende 

hydraulische aandrijving voor extreem 
veel vermogen en betrouwbaarheid.
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PowrTwin 6900 / 12000 Plus DI
De PowrTwin DI apparaten met immersie voetklep beschikken over het meest efficiënte over- 
hevelingssysteem dat momenteel op de markt is en waarmee het verspuiten van hoogvisceuse 
coatings mogelijk is. Daarnaast, maakt het EZ zwenkframe dit de meest efficiënte en gemakkelijk 
te gebruiken gas aangedreven hydraulische plunjerpomp van vandaag de dag.  
De PowrTwin 12000 Plus DI is het vlaggenschip van de lijn en wordt aanbevolen voor zeer groot-
schalige projecten waar tot 6 pistolen nodig kunnen zijn, of het aanbrengen van hoogvisceuse coatings. 

POwRTwin 

6900 / 12000
PLUS Di

7,6 l/min

HYDRAULISCHE PLUNJERPOMP 

SPeCiFiCATieS 6900 PLUS Di 12000 PLUS Di

Max. werkdruk 228 bar 248 bar

Max. viscositeit 50.000mPa s 65.000mPa s

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

Max. tipgrootte (1 spuitpistool) 0,041" 0,059"

Max. tipgrootte (2 spuitpistolen) 0,029" 0,040"

Max. tipgrootte (3 spuitpistolen) 0,021" 0,034"

Max. tipgrootte (4 spuitpistolen) 0,017" 0,030"

Max. tipgrootte (5 spuitpistolen) - 0,026"

COnFiGURATieS ARTiKeLnR. ARTiKeLnR.

Elektrische versie 290029 (230 V) 290034 (400 V)

Gas versie 290021 290023

Aanbevolen voor grootschalige projecten.

  Direct immersion
  De 6900 Plus DI beschikt over een 

immersie voetklep waarmee coatings 
met een hoge viscositeit overgeheveld 
kunnen worden.

 Aansluiting meerdere 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 
 Gemakkelijk zonder gereedschap om  
 te bouwen van benzinemotor naar  
 elektromotor.

  Riembeschermer 
  Eenvoudig toegankelijk voor de ombouw 

van benzinemotor naar elektromotor.

  ez zwenkframe 
  Minder morsen tijdens het verwisselen 

van verf en een geringere hoogte (en 
zwaartepunt) voor transportgemak.

PowrTwin 6900 Plus Di
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mechanische pomp (p. 22; 26-27) 

Titan’s PowrLiners met koppeling zijn ideale instapmodel 
markeerders voor kleine en middelgrote projecten.

DUURzAAm vLOeiSTOFGeDeeLTe

  Met het gepatenteerde, modulaire pomphuis uit één stuk  
gaat routineonderhoud snel en gemakkelijk - gaat tot wel  
30% langer mee dan concurrerende markeerders.

  Zelfstellende pakkingen uit één stuk met 5-bladige wisser 
gaan tot wel 50% langer mee; een levenslange garantie  
op de cilinder betekent meer spuiten en minder zorgen.

  Door het exclusieve ontwerp van het vloeistofgedeelte is  
er geen cilinder nodig; minder onderdelen die kunnen  
slijten betekent lagere onderhoudskosten.

 Toegang tot en reinigen van de kogelkleppen zonder  
 de pakkingen te beschadigen of het vloeistofgedeelte  
 te verwijderen.

 RVS roterende kogelkleppen dat vervuiling blijft plakken  
 met minimale stilstand en maximale prestaties tot gevolg. 

  Omkeerbare in- en uitlaatpakkingen gaan twee keer zo  
lang mee dan standaardpakkingen.

BeTROUwBARe BenzinemOTOR

  Beproefde motortechnologie

   Stille werking

 Gemakkelijk te starten

POwRLineR
Titan levert behalve wegmarkeerders 
met hydraulische pomptechniek voor 
intensief gebruik ook apparaten door 
koppeling aangedreven, die ideaal zijn 
voor kleinere projecten.

Hydraulische pomp (p. 23 - 27)

Titan levert verschillende PowrLiners met hydraulische 
pomptechnologie voor intensief en langdurig gebruik bij 
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 gemakkelijker onderhoud.

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

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.

  Zelfstellende pakkingen voorkomen overspanning op de 
plunjer waardoor voortijdige slijtage vermeden wordt.

  Gemakkelijk te verwijderen voetklep voor snellere reiniging  
en eenvoudig onderhoud.

  Omkeerbare in- en uitlaatpakkingen verdubbelen de 
levensduur vergeleken met gangbare pakkingen en extra grote 
kogel zuigerkleppen garanderen een efficiënte pompwerking 
en een langere levensduur.

   Heavy-duty aanzuig-/spuitventielen voor een constant, hoger 
debiet en snellere aanzuiging door de pomp.
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HyDRAULiSCHe POmP TeCHnOLOGie 
De eeRSTe KeUS SPUiTSySTemen

SmartArm
Built to pivot and lift, making line 
adjustments and transportation quick and 
easy.

DeadLock handgrepen
Eenvoudig in drie richtingen af te stellen 
handgrepen; naar binnen en naar buiten, 
omhoog en omlaag en naar voren of naar 
achteren gekanteld.

Speeflo HydraDrive
Soepele, langzaam werkende hydraulische 
aandrijving voor extreem veel vermogen en 
betrouwbaarheid.

PowrCenter
Ontworpen met handige en gemakkelijk te 
gebruiken bedieningselementen met features 
zoals een tiphouder, een 12V oplaadpoort en 
een bekerhouder.

(Telefoon, oplader en beker niet inbegrepen.)

Severe Service 900 Pump
De cilinder en zuigerstang zijn gehard door 
een zelf ontwikkeld warmtebehandelings- 
proces waardoor de levensduur van de 
pomp tot wel 150% langer is dan die van 
concurrerende pompen. Verder voorkomen 
zelfstellende pakkingen overspanning op 
de plunjer waardoor voortijdige slijtage 
vermeden wordt.

Deze hoogwaardige, heavy-duty spuitsystemen gebruiken een 
hydraulische langzaam bewegende langeslag-zuiger met een lange 
levensduur die zuinig en betrouwbaar werkt. Dé wegmarkeerders 
voor professionals die grootschalige projecten uitvoeren.

HYDraULIScH aaNGEDrEVEN MarKEErDErS
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PowrLiner 3500
De PowrLiner 3500 is specifiek ontworpen voor dagelijks continu gebruik op asfalt, sport- en 
grasvelden en levert een pulsatievrij spuitbeeld net als een hydraulische pomp. Het is de perfecte 
lijnmarkeermachine voor bedrijven die een spuitapparaat uit de middenklasse zoeken. Het is meer 
geschikt voor projecten waar een hydraulische pomp niet als rendabel zou worden beschouwd.

SPeCiFiCATieS POwRLineR 3500

Max. debiet 2,8 l/min

Max. Tipgrootte (1 spuitpistool)  0,027" (0.686 mm)

Max. werkdruk 227 bar

Gewicht 87 kg

Motor - benzine 120 cm³ Honda Motor; 2,98 kW (4 Pk);  
met oliepeilwaarschuwing

ARTiKeLnR. 0537015

SLijTAGe ARme
memBRAAnPOmP

  PermaStroke Technologie
  Het continu slag-systeem voorkomt 

pulsatie in het spuitbeeld en zorgt voor 
strakke lijnen.

  Geen zuigers of pakkingen die slijten of 
vervangen moeten worden.

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

  FlatLine Pulsation Dampener
 Elimineert alle drukschommelingen  
 in het systeem. .

 zeer robuust en duurzaam

  voor perfect rechte lijnen

Aanbevolen voor middelgrote projecten op
parkeerterreinen en sportvelden.

POwRLineR 

3500

HYDRAULISCHE MEMBRAANPOMP

2,8 l/min

De PowrLiner 3500 wordt geleverd met 
RX-80 Airless spuitpistool (Tip: 419).
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PowrCenter
Ontworpen met handige en  
gemakkelijk te gebruiken 
bedieningselementen.

DeadLock 
handgrepen
Gemakkelijk in  
3 richtingen 
instelbaar.

Speeflo HydraDrive
Extreem krachtig en betrouwbaar.

SmartArm
Voor het snel en gemakkelijk 

aanpassen van de lijnbreedte 
en eenvoudig transport.

SPeCiFiCATieS POwRLineR 4955

Max. debiet - benzine 5,7 l/min

Max. debiet - elektrisch 4,2 l/min

Max. tipgrootte (1 spuitpistool) 0,038" (0,965 mm)

Max. tipgrootte (2 spuitpistolen) 0,028" (0,711 mm)

Max. werkdruk 227 bar

Motor - benzine 120 cm³; Honda Motor; 2,98 kW (4 Pk); met oliepeilwaarschuwing

ARTiKeLnR. 0290052H

PowrLiner 4955
Ontworpen en gemaakt voor professionals die middelgrote tot grootschalige projecten snel en 
rendabel willen afwerken. De PowrLiner 4955 is de eerste stap in de wereld van hydraulische 
wegmarkeerders waar vermogen en langdurig zwaar gebruik het verschil maakt tussen geld 
verdienen of geen geld verdienen.

POwRLineR 

4955
5,7 l/min

HYDRAULISCHE PLUNJERPOMP

Aanbevolen voor continu gebruik op
parkeerterreinen en sportvelden.

  SmartArm
  Kan worden geplaatst om links, rechts, 

voor of achter van de markeerder te 
spuiten.

  exacte drukregeling
 Van 27 tot 227, voor het verspuiten van  
 laagvisceuse coatings tot en met hoog- 
 visceuse wegenverf.

  Heavy-duty frame
 Frame afgewerkt met epoxy is bestand  
 tegen sterke oplosmiddelen en corrosie.

  Second Gun Kit
  Complete with S-3 gun, hose and tip kit 

for wider or dual lines.

  45 liter verfhopper

  Luchtbanden
  Voor schokdemping.

 Praktische slanghouder
  Slang handig op te bergen aan de 

achterkant van de wegmarkeerder.

 
Ombouwbaar met elektromotor

  elektro-ombouwset (230 v) 
 0290117A 

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.
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SPeCiFiCATieS POwRLineR 6955 POwRLineR 8955

Max. debiet - benzine 8,5 l/min 9,5 l/min

Max. debiet - elektrisch ---- ----

Max. tipgrootte (1 spuitpistool) 0,050" (1,27 mm) 0,054" (1,372 mm)

Max. tipgrootte (2 spuitpistolen) 0,033" (0,838 mm) 0,038" (0,965 mm)

Max. werkdruk 227 bar 227 bar

Motor - benzine
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

ARTiKeLnR. 0290053H 0290054H

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
Gemakkelijk in  
3 richtingen 
instelbaar.

SmartArm
Voor het snel en gemakkelijk 

aanpassen van de lijnbreedte 
en eenvoudig transport..

Speeflo HydraDrive
Extreem krachtig en betrouwbaar.

eLeKTRiSCHe START
POwRLineR 

6955/8955
8,5 / 9,5 l/min

HYDRAULISCHE PLUNJERPOMP

Aanbevolen voor grootschalig, continu gebruik op 
luchthavens, parkeerterreinen en sportvelden.

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

 elektrische start 

 12 v stopcontact 

 exacte drukregeling
 Van 27 tot 227, voor het verspuiten van  
 laagvisceuse coatings tot en met hoog- 
 visceuse wegenverf.

 Heavy-duty frame
 Frame afgewerkt met epoxy is bestand  
 tegen sterke oplosmiddelen en corrosie.

 Spuitpistolenset
 Compleet met S-3 spuitpistool, set met 
 slang en tip voor brede of dubbele lijnen.

 45 liter verfhopper

 Luchtbanden
 Wielen met heavy-duty kogellagers.

 Praktische slanghouder
  Slang handig op te bergen aan de 

achterkant van de wegmarkeerder.

Extra kenmerken:
 Oliepeilwaarschuwing

Elk van de drie grote 
PowrLiners wordt 
geleverd met een S-3 RVS 
spuitpistool met premium 
TR1 lijnmarkeringstip.
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 TEcHNIScHE GEGEVENS - WEGMarKEErDErS

POwRLineR 
3500

POwRLineR 
4955

POwRLineR 
6955

POwRLineR 
8955

Artikelnr. - 1 spuitpistool 0537015 ---- ---- ----

Artikelnr. - 2 spuitpistolen ---- 0290052H 0290053H 0290054H

Max. debiet (l/min) - benzine 2,8 5,7 8,5 9,5

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

Max. tipgrootte, 1 spuitpistool - benzine 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 ---- 0,028" (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) 227 227 227 227

Elektromotor ---- 2 Pk (1,5 kW) ---- ----

Max. slanglengte 91,4 m  91,4 m  91,4 m 91,4 m

Benzinemotor
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 Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch

Bereik lijnbreedte 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

Verfuitgang - filterzone ---- 116 cm2 116 cm2 116 cm2

Gewicht - apparaat (kg) 87 148,8 151,5 153,8

Gewicht - verpakt (kg) 135 184 184 184

Afmetingen (H x B x L) - apparaat 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 ---- 125 x 84 x 163 cm 125 x 84 x 163 cm 125 x 84 x 163 cm

Meegeleverd spuitpistool RX-80 S-3 S-3 S-3

Meegeleverde TR1 lijnmarkeringstip
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)

Meegeleverde 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

Reparatieset - pomp ---- 107-051 144-050 144-050

Reparatieset - spuitpistool ---- 550-275 550-275 550-275

Gebruiksaanwijzing 537832 0290369 0290369 0290369

Optionele elektromotorset ---- 0290117A ---- ----
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LazyLiner Elite
  200 Watt 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
  Standaard luchtbanden (16" x 4,5")

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

  In hoogte verstelbare pedalen

  Compatibel met PowrLiner 2850-8955

LazyLiner opbergsysteem, trekhaak en bumpers zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Zie pagina 22 voor meer informatie.

SPeCiFiCATieS LAzyLineR eLiTe LAzyLineR PRO

Motor - benzine 211 cm³ Subaru OHV/OHC 169 cm³ Subaru OHC

Start Trekkoord of elektrisch Trekkoord

Snelheid - vooruit 0 - 19 km/u 0 - 19 km/u

Snelheid - achteruit 0 - 11 km/u 0 - 11 km/u

ARTiKeLnR. 0290040H 0290041H

LAzyLineR
Verlicht uw werk en verhoog uw 
productiviteit met een factor vier.  
Een voordelige manier om uw bedrijf  
te laten groeien.
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WindGuard spatscherm 0290623

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. 

 Lichtgewicht - slechts 2,5 kg.

HandiBead glaspareldispenser 0290953a

Verdeelt glasparels regelmatig en nauwkeurig. Niet langer 
handmatig glasparels strooien over een stoplijn of zebrapad.

  Verstelbare diffuser kan materiaal tot max. 38 cm breed 
verspreiden.

 Inclusief 3 spuitmonden (klein, medium en groot).

Tweede spuitpistoolset
Deze spuitpistoolset wordt compleet geleverd met montage- 
steun, airless spuitpistool, 1/4" slang (1,8 m) en lijnentrektip.  
Kan aan beide kanten van de modellen 4950, 6950 en  
8950 PowrLiner worden gemonteerd.

OmSCHRijvinG ARTiKeLnR.

S-3 spuitpistoolset 759-138

Glaspareldispensersysteem
Inclusief hopper, slang en dispenser.

OmSCHRijvinG ARTiKeLnR.

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.

PRAKTiSCHe ACCeSSOiReS 
vOOR LijnmARKeeRDeRS

windGuard  
spatscherm

HandiBead  
glasparel- 
dispenser

accESSoIrES Voor LIJNMarKEErDErS

Tweede spuitpistoolset
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Wegmarkeringsaccessoires
AAnBevOLen PiSTOLen

OmSCHRijvinG ARTiKeLnR.

RX 80 (2-vingergreep; incl. tip) 0538008

RX 80 (4-vingergreep; incl. tip) 0538007

RX Pro (2-vingergreep; incl. tip) 0538022

S-3 spuitpistool; incl. tip 0550060

UPGRADeS

OmSCHRijvinG ARTiKeLnR

Hopper 45 liter 759-130

Polyethyleen deksel voor emmer 19 liter 759-147

Sportveldenset voor PowrLiners 4955-8955 759-155

Lijnentrekker 750-150

Reinigingsset 10-500-P

PointerLine vizier 424-620

Hopper voor PL 3500 0341267

Hopper 20 liter 0341266

Pomp smeerolie 0,12 l 0314481

Pomp smeerolie 0,24 l 0314480

Pomp smeerolie 0,94 l 0700926

Coolflo hydraulische olie 0,94 l 0430362

Coolflo hydraulische olie 3,78 l 0430361

Trekhaken en bumpers

OmSCHRijvinG
COmPACT PRO eLiTe

ARTiKeLnR.

PowrLiner 2850 ---- 0290043Z 0290043Z

PowrLiner 3500 ---- 537935 537935

PowrLiner 4950, 4900xlt,  
6900xlt, 8900xlt 0290047Z 0290047Z 0290047Z

PowrLiner 6950, 8950 0290048Z 0290048Z 0290048Z

PowrLiner 4955, 6955, 8955 ---- 0290180 0290180

Graco 3900 en hoger 0290050Z 0290050Z 0290050Z

Bumper/motorbeschermingsbalk ---- 0290646Z Included

De lijnmarkeerders worden geleverd zonder trekhaak. Kijk in de tabel welke trekhaak 
u moet bijbestellen.

SureTrak zwevende pistoolset 759-120

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

 Uitermate geschikt op verhardingen, gras- en sportvelden.

  Compatibel met PowrLiner 4950, 4955, 6950, 6955, 8950 en 8955.

SureTrak zwevende pistoolset LazyLiner opbergsysteem

LazyLiner opbergsysteem
Gebruik dit apart te monteren baksysteem als een optie om extra 
hulpmiddelen mee te vervoeren.

 Voor gebruik op de LazyLiner Pro en Elite.

OmSCHRijvinG ARTiKeLnR.

LazyLiner Pro bak (voeg bumper 290646Z toe) 0290645Z

LazyLiner Elite bak 0290645Z

LazyLiner Elite bak (voor gebruik met LazyLiners 
uitgerust met Honda-motor) 2413480

SmartArm set 0290382

Gemaakt voor het snel en gemakkelijk aanpassen van de 
lijnbreedte en voor eenvoudig transport.

  Zwenkt omlaag voor spuiten en omhoog voor transport of opslag.

 Kan in elke gewenste hoek vergrendeld worden voor het  
 markeren van stoepranden.

  Spuitpistoolhoogte (waaierpatroon) instellen (omhoog/omlaag) 
met één draai aan de hendel. 

  Centreert automatisch de sproeiarm voor eenvoudige set-up.

  In te stellen om terug te keren naar de spuitpositie die u meest 
gebruikt. 

SmartArm scharniersysteem SmartArm hefsysteem

accESSoIrES Voor LIJNMarKEErDErS
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Het best presterende waaierpatroon in de branche
 Spuit messcherpe lijnen.

 Consistente lijnbreedte van begin tot einde.

Lijnmarkeertip met de langste levensduur op  
de markt

 Uniforme laagopbouw voor lange 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).

SPeCiAAL  
OnTwiKKeLD vOOR
PeRFeCTe Lijnen

accESSoIrES Voor LIJNMarKEErDErS

TR1 lijnmarkeertips 697-XXX

ORiFiCe Size (inCHeS)

w
A

A
ie

RP
AT

RO
O

n
B

Re
eD

Te

inCH mm .013 .015 .017 .019 .021 .023 .025 .027 .029 .031 .035 .039 .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 (GPM) --- 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  
Lijnmarkeertip
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rED SErIES aIrLESS SPUITPISToLEN

 Comfort grip: ergonomisch ontwerp zorgt voor extra comfort.

  Longer Life pakking: gaat langer mee met verhoogde prestaties.

 Onboard gereedschappen: slimme gereedschappen die het werk  
 vergemakkelijken.

 Leverbaar met 2 of 4-vingertrekker.

  Nominale druk 250 bar.

OmSCHRijvinG ARTiKeLnR.

RX-80 spuitpistool, 4-vingertrekker zonder tip 0538009

RX-80 spuitpistool, 2-vingertrekker zonder tip 0538014

RX-80 spuitpistool, 4-vingertrekker met TR1 0538005

RX-80 spuitpistool, 2-vingertrekker met TR1 0538006

RX-80 spuitpistool, 4-vingertrekker met SC-6+ 0538007

RX-80 spuitpistool, 2-vingertrekker met SC-6+ 0538008

RX-80 spuitpistool, 4-vingertrekker, slang + tip met TR1* 0538010

RX-80 spuitpistool, 4-vingertrekker, slang + tip met SC-6+* 0538011

RX-80 spuitpistool, slang + tip (8-pk) 2403960

RX-80 reparatie-set 0538215

*Inclusief extra 3" hulpslang en een 2-vingertrekker.

RX-80 aIrLESS SPUITPISTooL

FingerPrint Grip
Aan te passen aan uw handgrootte.

OmSCHRijvinG ARTiKeLnR.

Klein 0538217

Middel 0538218

Groot 0538219

  Ultralichte trekker: 30% lichtere werking dan concurrende 
modellen, vermindert vermoeidheid.

  FingerPrint grip: Pas de handgreep zo aan zodat deze 
comfortabel in de hand van elke gebruiker past.

  Infinity pakking: 2x langere levensduur van het spuitpistool 
door de pakking om te keren en het kogelventiel te vervangen.

  Onboard gereedschappen: slimme gereedschappen die het werk  
vergemakkelijken.

  Leverbaar met 2 of 4-vingertrekker.

   Nominale druk 250 bar.

OmSCHRijvinG ARTiKeLnR.

RX-Pro spuitpistool met TR1 tip 0538020

RX-Pro spuitpistool, slang, hulpslang en tip 0538022

RX-Pro spuitpistool, slang + tip (8-pk) 0538030

RX-Pro spuitpistool, slang, hulpslang en HEA tip 0538033

RX-Pro kogelventiel 0538221

RX-Pro pakking 594-033

RX-Pro afdichtingspakking set 0538204A

RX-PRO aIrLESS SPUITPISTooL
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rED SErIES / S-SErIES aIrLESS SPUITPISToLEN

  All-Day trekker: 28% lichtere trekkracht en 74% minder kracht nodig om vast  
te houden.

  FingerPrint+ grip: volledig aanpasbare zorgt voor maximaal maatwerk.

  Infinity pakking: 2x langere levensduur van het spuitpistool door de pakking om  
te keren en het kogelventiel te vervangen.

  Free-Flow wartel: rechtstreekse toevoer tot spuitpistool met ingebouwde wartel. 

  Leverbaar met 2 of 4-vingertrekker.

  Nominale druk 350 bar.

OmSCHRijvinG ARTiKeLnR.

RX-Apex, spuitpistool zonder filter met TR1 tip 0538070

RX-Apex, spuitpistool met filter met TR1 tip 0538075

RX-Apex, spuitpistool zonder filter met slang + TR1 tip 0538072

RX-Apex, hoge druk spuitpistool zonder filter met slang + TR1 tip 0538073

RX-Apex, spuitpistool met filter met slang + TR1 tip 0538076

RX-Apex, spuitpistool met filter met slang + TR1 HEA Tip 0538077

RX-APEX aIrLESS SPUITPISTooL

FingerPrint+ Grip
Aan te passen aan uw  
handgrootte.

OmSCHRijvinG ARTiKeLnR.

Klein 0538247

Middel 0538248

Groot 0538256

S-7 Airless spuitpistool
  P istoolfilter in handgreep.

  Comfortabele 4-vingertrekker.

  Nominale druk 530 bar.

  Incl. 517 TR1 omkeerbare hogedruktip voor intensief gebruik.

  Leverbaar in 2 verschillende maten draaikoppeling, 
draaikoppeling voorkomt knikken van de slang.

OmSCHRijvinG ARTiKeLnR.

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

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

S-7 Reparatie-set 550-276 

S-3 Airless spuitpistool
 P istoolfilter in handgreep.

  Comfortabele 4-vingertrekker.

  1/4" draaikoppeling voorkomt knikken van de slang.

  Nominale druk 270 bar.

OmSCHRijvinG ARTiKeLnR.

S-3 spuitpistool met TR1 tip 0550060

S-3 spuitpistool, slang + tip 0550065

S-3 Reparatie-set 550-275

S-SeRieS: SPUiT meT GemAK GeSPeCiALiSeeRDe COATinGS 

vOOR PLeiSTeRS en DiKKe COATinGS

M-4 / M-8 pleisterpistolen
  Rechte vloeistofdoorgang voor een maximaal debiet.

  Gebogen handgreep voor meer comfort.

  Instelbare naaldpakking verlengt de levensduur van kritische slijtdelen.

  Draaikoppeling biedt bewegingsvrijheid zonder knikken van de slang. 

  Lichtgewicht metalen constructie.

OmSCHRijvinG ARTiKeLnR.

M-4 pleisterpistool 0289013

M-8 pleisterpistool 0289014
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DÉ LeiDeR in De  
inDUSTRie in  
TiP TeCHnOLOGie
Airless-spuittips zijn een belangrijk onderdeel van de succesvolle 
werking van een airless-spuitsysteem. Ze bepalen het spuitpatroon, 
regelen de doorvoer, vernevelen de coating en geven uiteindelijk  
aan de pomp door hoe hard die moet werken. Een goed besef van  
de werking van airless-tips is van cruciaal belang voor het succes  
van elke airless-applicatie.

Tip eigenschappen
Het is belangrijk om te onthouden dat de grootte van de opening, in 
combinatie met de waaierbreedte, de spuiteigenschappen van de tip 
bepaalt.

Tip slijtage
Bij het starten van een project zal het kiezen van de juiste tipgrootte 
en waaierbreedte zowel het materiaalverbruik als de productietijd 
bepalen. Als de maat van de tip verkeerd is - hetzij door de verkeerde 
keuze of door slijtage - zal de viscositeit te hoog zijn en zal de  
afwerking er onprofessioneel uitzien.

De spuitbeeldtabel laat zien wat er gebeurt als een tip verslijt. 
Naarmate slijtage optreedt, neemt de patroongrootte af en wordt 
de opening kleiner. U zult meerdere werkgangen moeten maken om 
hetzelfde gebied te bestrijken. Er is geen standaardsnelheid waarmee 
een tip slijt vanwege het verschil in abrasiviteit van diverse coatings.

Voorbeelden van de werking van  
Airless-spuittips 
Voorbeeld A: 
Hoe groter de opening met dezelfde waaierbreedte,  
hoe groter het volume materiaal dat op het gebied  
wordt aangebracht.

Waaierbreedte:  10"  10"  10"

Opening (ø mm):   .017  .021  .026

Tip nummer:   517  521  526

Minste volume Meer volume Meeste volume

Voorbeeld B: 
Hoe breder de waaierbreedte met dezelfde opening,  
hoe meer van dezelfde hoeveelheid materiaal over een 
groter gebied wordt aangebracht. Het resultaat is  
minder materiaal volume per cm2.

Waaierbreedte:  8" 12"  16"

Opening (ø mm):   .017 .017  .017

Tip nummer:   417  617  817

Smalle breedte Gemiddelde breedte Brede breedte

Typische slijtage van een tip spuitbeeld

SC-6+ meT TiP 517

SPUiTBeeLD BReeDTeS
Nieuwe 517 Versleten tot 419 Versleten tot 321 Versleten tot 223

DeBieT

1,17 l/min 1,47 l/min 1,78 l/min 2,15 l/min

DeBieT TOenAme

0 % 26 % 52 % 84 %

TR1 meT TiP 517

SPUiTBeeLD BReeDTeS
Nieuwe 517 Versleten tot 519 Versleten tot 521 Versleten tot 523

DeBieT

1,17 l/min 1,47 l/min 1,78 l/min 2,15 l/min

DeBieT TOenAme

0% 26% 52% 84%
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TR1 Tips 695-XXX

OPeninG ø (inCH)

w
A

A
ie
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Te

inCH mm 0,009 0,011 0,013 0,015 0,017 0,019 0,021 0,025 0,027

2-4 51-102

4-6 102-152 209 211 213 215 217

6-8 152-203 311 313 315 317

8-10 203-254 411 413 415 417

10-12 254-305 513 515 517 519 521 525

12-14 305-356 627

Debiet (GPM) --- 0,09 0,12 0,18 0,24 0,31 0,39 0,47 0,67 0,78

Debiet (l/min) --- 0,34 0,45 0,68 0,91 1,17 1,47 1,78 2,53 2,95

Maximale werkdruk: 345 bar

  Tr1 Hogedruk Tips 696-XXX

OPeninG ø (inCH)
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A

A
ie
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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 0,043 0,045 0,055

2-4 51-102 107 109 111 113 115 117 119

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

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

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

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

12-14 305-356 609 611 613 615 617 627 655

14-16 356-406 717 719 721 723 725 727 731 733 735

16-18 406-457 817 819 821 835 837 839 843

18-20 457-508 923 925 927 931 937
Debiet 
(GPM) --- 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 1,99 2,18 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 5,29 6,20 7,52 8,24 12,32

Maximale werkdruk: 530 bar

Bewezen resultaten in een test van 100 gallon 
Titan Tr1 Tip vs. de premiumtip van de concurrent 

Titan TR1 Spuittest

De TR1-tip van Titan heeft een  
consistent breed waaierpatroon en een 
opening die langer meegaat dan die 
van de concurrentie, waardoor het de 
best presterende tip in de branche is.

W
aa

ie
rb

re
ed

te

5    15  25   50  100 Gallons

Waaierpatroon blijft niet zolang 
breed als bij de TR1. 

Spuittest concurrentie

W
aa

ie
rb

re
ed

te

5    15  25   50  100 Gallons

PRemiUm TR1  
OmKeeRBARe TiP 

 De beste universele tip in de branche.

 Het spuitbeeld blijft langer breed.

  Een opening die langer meegaat dan van concurrerende tips 
resulteert in een consistente laagdikte en minder verfverspilling.

 Geschikt voor alle tiphouders van Titan en daarnaast voor de  
 meeste andere merken.

TR1 
Omkeerbare
Tip

TR1  
Hogedruk 
Tip
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De juiste mix voor productiewerk  330-XXX

OPeninG ø (inCH)
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inCH mm 0,011 0,013 0,015 0,017 0,019 0,021

4-6 102-152 211 213

6-8 152-203 311 313

8-10 203-254 411 413 415 417 421

10-12 254-305 515 517 519 521

12-14 305-356 615 617 619 621

Debiet (GPM) --- 0,09 0,12 0,18 0,24 0,31 0,47

Debiet (l/min) --- 0,34 0,45 0,68 0,91 1,17 1,79
Maximale werkdruk: 345 bar

TR1
HeA TiP revolutionaire lage druk  

technologie 

  Geoptimaliseerd om alle verven en coatings op 
productiesneldheid te spuiten op 69 bar. 

  Tot 55% minder overspray

  Minder druk staat gelijk aan minder spanning, 
waardoor de levensduur van de pomp wordt  
verlengd. 

  Gaat 2x zolang mee als een standaard omkeerbare tip. 

  Gepatenteerd ontwerp.

Haal meer uit de prestaties van uw 
HeA-tip 

HEA Manometer  0580495

Perfect voor het interieur en exterieur spuiten van muren in 
residentiële en commerciële projecten.

zeer efficient spuitpatroon

Latex verf met een standaard 
517 tip op 69 bar.

Latex verf met een  
HEA 517 tip op 69 bar.

  Zachte rand biedt consistente dekking.

  Meer vergevingsgezind waaierpatroon dat lopers en 
druppels vermindert.

  Minder terugslag van de trekker dus meer controle  
en minder overspray.

  Past op alle standaard houders.
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Sc-6+ Tips 662-XXX

inCH mm
OPeninG ø (inCH)

w
A

A
ie

RP
AT

RO
O

n
B

Re
eD

Te

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
Flow 
(GPM) --- 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 1,64 1,99 2,18 2,80 3,26

Flow 
(LPM) --- 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

SC-6+ OmKeeRBARe TiP vAn HOGe KwALiTeiT
 Dé tip met de opening die het langste meegaat.

 Tot 22% breder waaierpatroon

 Geschikt voor alle tiphouders van Titan en de meeste andere tiphouders in de branche.

100 Gallons gespoten met een Titan Sc-6+ tip* 100 Gallons gespoten met de standaardtip van de concurrentie* 

Titan tips vs. de concurrentie
Een opening die langer meegaat geeft u een langere levensduur van de tip, waardoor u een consistente laagdikte  

kunt spuiten en minder verf verspilt.

meT TiTAn TiPS SPUiT U meeR

*Gaat uit van een consistente applicatiemethode. 

SC-6+ Synergy Fine Finishing Tips  
671-XXX

SC-6+ Widespray Tips  
661-XXX
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inCH mm
OPeninG ø (inCH)

0,019 0,021 0,023 0,025 0,027 0,029 0,031 0,033 0,035 0,037

24-26 610-
660 1219 1221 1223 1225 1227 1229 1231 1233 1235 1237

Debiet 
(GPM) --- 0,39 0,47 0,57 0,67 0,78 0,91 1,03 1,17 1,32 1,47

Debiet  
(l/min) --- 1,47 1,78 2,15 2,53 2,95 3,44 3,89 4,42 4,99 5,56

Maximale werkdruk: 345 bar
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inCH mm
OPeninG ø (inCH)

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 (GPM) --- 0,07 0,11 0,16 0,21

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

Maximale werkdruk: 345 bar

Klus 100%
afgewerkt

Klus ca. 75%
afgewerkt
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No Build houder (7/8") 0289228

Aerodynamisch ontwerp zorgt voor een betere luchtstroom en minder 
verfophoping. De afdichtingsholte op de beschermkap heeft grote platte 
vlakken voor een snelle en gemakkelijke installatie van de tip.

  Draai de houder zonder hem los te maken van het pistool.

 Geen gereedschap nodig voor installatie.

 Uitwisselbaar met de meeste industriële spuitpistolen.

 Nominale druk 345 bar.

Hoge druk tiphouder (7/8") 661-027

 Uitwisselbaar met de meeste industriële spuitpistolen.

 Nominale druk 530 bar.

een HOUDeR vOOR eLKe TiP
Titan-tiphouders zijn ontworpen om de luchtstroom te maximaliseren met minimale overspray. Met een houder voor elke tip en de universele 
fitting die past bij de meeste industriestandaard pistolen, kunt u alles aan. 

No Build

Hoge druk

Afdichtingen
OmSCHRijvinG ARTiKeLnR.

Metalen houder 651-040

Zwarte afdichting, latex 651-042

Witte afdichting, bestand tegen oplosmiddelen 651-020

Witte afdichting, bestand tegen oplosmiddelen (6 stuks) 661-021
Afdichting- en bevestigingsset, bestand tegen oplosmiddelen  
(5 stuks) 661-020

Afdichting- en bevestigingsset, bestand tegen oplosmiddelen  
(12 stuks) 651-060

Pakkingset, 1/8" (12 stuks) 711-612A

Pakkingset, 1/16" (12 stuks) 711-606

afdichtingen
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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 · 3/2021 M


