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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 wegmarkeerder 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 beschikbaar was op het moment van produceren. titan behoudt zich het recht voor om te allen tijde, 
zonder kennisgeving vooraf, wijzigingen door te voeren.

Door voortdurende innovatie, kunnen de specificaties door de tijd veranderen. neem contact op met een van onze betrouwbare vertegenwoordigers of bel ons toegewijde klantenserviceteam 
voor meer informatie.
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pOwrliner™

De spuitmachines naar keuze voor iedereen, 
van serieuze aannemers tot beginnende 
aannemers en vastgoedbeheerders.
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Verlicht uw werk en verhoog de productiviteit 
tot wel vier keer. Een economische manier 
om uw bedrijf te laten groeien.

lazyliner12

weGmarke-
rinGstips
Zorg dat u de wegmarkeringstip met 
de langste levensduur op de markt op 
voorraad heeft. spuit messcherpe lijnen 
en verhoog gelijk de winst.
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technische 
GeGevens
Vergelijk de Powrliner-serie van titan en zorg 
dat u het perfecte wegmarkeringstoestel voor 
al uw wensen krijgt, wat deze ook mogen zijn.
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maak uw wegmarkeringstoestel nog  
effectiever met de efficiënte accessoires  
van titan.

accessOires13
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WSB Finishing Equipment

De Heldinnenlaan 200 

Utrecht (nlD)

Veilinglaan 56-58 

Wolvertem (BE)

Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op de meest recente informatie die beschikbaar was op het moment van produceren. Titan behoudt zich het recht voor om te allen 
tijde, zonder kennisgeving vooraf, wijzigingen door te voeren.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Bezoek onze website op: 

www.wsb-benelux.eu

serviceafdeling

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

thermOmark
thermoplastisch markeermachine voor 
efficiënt werken.

20

reken op de bewezen titan Powrliner 
serie met 98:2 en 1:1 mengverhouding

prOmark18
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pOwrliner™ 
serie
titan levert behalve wegmarkerings-
apparatuur met hydraulische pomptechniek 
voor intensief gebruik ook apparaten met 
koppeling die ideaal zijn voor kleinere 
projecten.

Hydraulische pomp (pp. 9–11)

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 
verlengt de levensduur van de spuitmachine aanzienlijk.

  Externe hydraulische vloeistofpoorten met nieUwe, 
verbeterde dichtingen voor een snelle probleemoplossing en 
vereenvoudigd onderhoud.

  saE o-ring dichting en nauwkeurige plunjeruitlijning 
garanderen een maximale levensduur van de pomp.

severe service™ 900 pOmp

  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.

  makkelijk te verwijderen voetklep voor sneller reinigen 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 pomp (pp. 6–8)

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

DUUrzame vlOeistOfsectie

  Gepatenteerd ééndelig modulair ontwerp van de 
pompbehuizing maakt routineonderhoud snel en eenvoudig 
– gaat tot 30% langer mee dan concurrerende markeerders.

  Eéndelige, zelfstellende statische pakkingen met 5 rubbers, 
gaan tot 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 als 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.

de WeGMArKeer 
MACHINeS bIj 
uItSteK
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 biedt extreem 
veel vermogen en betrouwbaarheid.

powrcenter™ 
ontworpen met handige en gemakkelijk 
te gebruiken bedieningselementen met 
features zoals een tiphouder, een 12V 
Gsm-laadaansluiting en een bekerhouder.
telefoon, lader en beker niet meegeleverd.

severe service™ 900 pomp 
De cilinder en zuigerstang zijn gehard 
in een zelf ontwikkeld warmte-
behandelingsproces 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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UitslUitenD vOOr 
latexprODUcten
Gebruik voor oplosmiddelen de 

aanvoerslang met onderdeelnr. 2306606. 
Emmer niet meegeleverd.

powrliner 550
specificaties

max. Debiet 1,3 l/min

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

max. Werkdruk 207 bar

Gewicht 38 kg

motor - Benzine 37,7 cm³ 
4-taktmotor

OnDerDeelnr.

290004

Powrliner 550
De Powrliner 550 is ontworpen voor kleine ondernemers en onderhoudsmedewerkers die 
een eenvoudig markeertoestel nodig hebben dat met hoge druk kan spuiten bij kleinere 
klussen op verhardingen, gras of sportvelden. Het is makkelijk in gebruik, makkelijk 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

1,3 l/min

kenmerken:

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
Emmer niet meegeleverd.

aanbevolen voor licht, regelmatig terug-
kerend werk op kleine parkeerterreinen en 

sportvelden.

Powrliner™ 550 en 850 worden 
geleverd met lX-40 spuitpistool 
met pistoolfilter en premium tr1 
wegmarkeringstip.

mECHanisCHE PlUnjErPomP
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Powrliner 850
De Powrliner 850 is ontworpen voor kleine ondernemers, sportveldbeheerders en 
onderhoudspersoneel die een eenvoudig markeertoestel nodig hebben dat met hoge druk 
kan spuiten bij kleinere klussen op verhardingen, gras of sportvelden. Het is makkelijk in 
gebruik, makkelijk 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™ 
850

1,3 l/min

kenmerken:

lichtgewicht ontwerp
om snel en gemakkelijk te sjabloneren.

Directlink™ Drukregeling
instelbaar van 7 - 207 bar.

autoOiler™

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

afneembaar spuitpistool
Voor volledige sjabloneermogelijkheid.

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

instelbaar voorwiel
in rechtuitstand vergrendelbaar of vrij 
zwenkend wiel.

Opvouwbare handgreep
Vereenvoudigt opslag en vervoer.

voor emmers van 19 liter
Emmer niet meegeleverd.

Beschikbare opties:

voorwielontgrendelset
293970

ontgrendel het voorwiel door aan de 
hendel te trekken.

aanbevolen voor licht, regelmatig terug-
kerend werk op kleine parkeerterreinen en 

sportvelden.

powrliner 850
specificaties

max. Debiet 1,3 l/min

max. tipgrootte - 1 spuitpistool 
(lijnmarkeringen) 0,021" (0,533 mm)

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

max. Werkdruk 207 bar

Gewicht 38 kg

motor - Benzine 37,7 cm³ 
4-taktmotor

OnDerDeelnr.

290005

UitslUitenD vOOr 
latexprODUcten
Gebruik voor oplosmiddelen de 

aanvoerslang met onderdeelnr. 2306606. 
Emmer niet meegeleverd. 

mECHanisCHE PlUnjErPomP
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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

lx-80: airless spuitpistool voor toepassing op 
elektrische of pneumatische installaties

specificaties

slangaansluiting 1/4"

max. Werkdruk 250 bar

tiphouder (standaard) sC 6

Powrliner 2850
De Powrliner 2850 is ontworpen om bestand te zijn tegen de ontberingen van regelmatig 
tot dagelijks gebruik op verhardingen, gras- en sportvelden. Het is het perfecte 
middelgrote wegmarkeringstoestel voor vaklieden die een wendbaar, middelzwaar 
wegmarkeringstoestel nodig hebben voor projecten waar grote machines niet rendabel zijn.

pOwrliner™ 
2850
3,5 l/min

kenmerken:
veelzijdige spuitpistoolhouder
Plaatsing spuitpistool om gemakkelijk 
links, rechts, voor of achter de 
markeerder te spuiten.

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

Uitstekende wendbaarheid
moeiteloos en snel krappe bochten 
nemen en sjabloneren.

voor emmers van 19 liter
Emmer niet meegeleverd.

zwenkwiel voor
rijdt rechtuit en ontgrendelt voor een 
betere wendbaarheid.

instelbare handgrepen
telescopische handgrepen voor meer 
comfort.

afneembaar spuitpistool
Voor volledige sjabloneermogelijkheid.

Grote banden geschikt voor de 
snelweg

Wordt geleverd met lX-80ii 
spuitpistool met pistoolfilter en 
premium tr1 wegmarkeringstip.

aanbevolen voor middelgrote projecten op 
parkeerterreinen en sportvelden.

Uniek 
vibratiereductiesysteem

Geoptimaliseerd frame 
ondersteuningssysteem

mECHanisCHE PlUnjErPomP
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Powrliner 3500
De Powrliner 3500 is specifiek ontworpen voor dagelijks continugebruik op asfalt, sport- 
en grasvelden met een spuitbeeld net zoals een hydraulische pomp. Het is het perfecte 
wegmarkeringstoestel voor bedrijven die een spuitapparaat uit de middenklasse zoeken.  
Het is beter geschikt voor projecten waarvoor een hydraulische pomp niet rendabel is.  
Door de Permastroke technology is een veel strakkere belijning mogelijk ten opzichte van de 
gewone plunjerpompen.

pOwrliner™ 
3500
2,8 l/min

aanbevolen voor middelgrote projecten op 
parkeerterreinen en sportvelden.

powrliner 3500
specificaties

max. Debiet 2,8 l/min

max. Werkdruk  227 bar

max. tipgrootte (1 spuitpistool) 0,027" (0,686 mm) 

Gewicht 87 kg

motor - Benzine
120 cm³ Honda motor; 

2,98 kW (4 pk), met 
oliepeilwaarschuwing

OnDerDeelnr.

537015

slijtaGearme 
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.

HYDraUlisCHE mEmBraanPomP

HoUD UW ProDUCtiE En PrEstatiEs in 
DE GatEn

 snelheid

 Druk

 afstand

 Debiet

  Gemiddelde 
hoeveelheid in ml

 opbouw

optie: lijn-afstand-regeling
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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 bar, voor het verspuiten 
van lichte coatings tot en met verf met 
laag Vos gehalte.

heavy-Duty frame
Frame met epoxyafwerking, bestand 
tegen sterke oplosmiddelen en corrosie.

tweede spuitpistoolset
Compleet met s-3 spuitpistool, slang en 
tip-kit voor brede of dubbele belijning.

45 liter verfhopper

luchtbanden
Voor schokdemping.

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

Beschikbare opties:

om te bouwen met  
elektromotor
 
elektro-ombouwset (230 v)
290117a 

optioneel is een Elektro-ombouwset 
(230 V) verkrijgbaar. Hiermee kan 
gemakkelijk zonder gereedschap 
de machine omgebouwd worden 
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.

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.

powrcenter™

ontworpen met handige en gemakkelijk 
te gebruiken bedieningselementen.

Deadlock 
handgrepen
makkelijk instelbaar 
in 3 richtingen.

smartarm™

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

speeflo® hydraDrive™

Extreem krachtig en 
betrouwbaar.

HYDraUlisCHE PlUnjErPomP
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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 verf met 
een laag Vos gehalte.

heavy-Duty frame
Frame met epoxyafwerking, bestand 
tegen sterke oplosmiddelen en corrosie.

tweede spuitpistoolset
Compleet met s-3 spuitpistool, slang en 
tip-kit voor brede of dubbele belijning.

45 liter verfhopper

luchtbanden
Wielen met lagers geschikt voor 
snelwegen. 

handige 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.

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, 

met oliepeilwaarschuwing

OnDerDeelnr. OnDerDeelnr. OnDerDeelnr.

290052 290053 290054

Powrliner 6955/8955
Grotere projecten vragen meer vermogen en meer capaciteit. 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.

Elk van de drie grote Powrliners beschikken 
over een s-3 roestvrijstalen spuitpistool met 
premium tr1 wegmarkeringstip.

powrcenter™

ontworpen met handige en gemakkelijk 
te gebruiken bedieningselementen.

Deadlock 
handgrepen
makkelijk instelbaar 
in 3 richtingen.

smartarm™

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

speeflo® hydraDrive™

Extreem krachtig en 
betrouwbaar.

HYDraUlisCHE PlUnjErPomP
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lazyliner 
serie
Verlicht uw werk en verhoog de 
productiviteit tot wel vier keer. Een 
economische manier om uw bedrijf te 
laten groeien.

lazyliner Elite 290040

  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 290041

  standaard luchtbanden (16" x 4,5")

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

  in hoogte verstelbare pedalen

  Compatible 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/u 0 - 19 km/u

snelheid achteruit 0 - 11 km/u 0 - 11 km/u

lazyliner bak, trekhaak en bumpers zijn afzonderlijk verkrijgbaar.  
Zie pagina 13 voor details.
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accessOires

WindGuard™ spatscherm 290623

Het spatscherm beschermt het spuitbeeld tegen wind en minimaliseert spuitnevel. Werkt 
goed bij het aanbrengen 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 meeste wegmarkeringstoestellen

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 wegmarkeringstip. Past aan beide zijden van de modellen 4950, 6950 
en 8950 Powrliner.

OmschrijvinG OnDerDeelnr.

s-3 spuitpistool set 759-138

s-5 spuitpistool set 759-038

Powrliner 2850 spuitpistool set 290310

ACCeSSoIreS voor  
WeGMArKerINGS- 
toeSteLLeN

linesite™ laserpointer

tweede spuitpistoolset

WindGuard™ 
spatscherm
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accessOires

 Glaspareldispensersystemen
inclusief vultrechter, slang en dispenser.

OmschrijvinG OnDerDeelnr.

1 spuitpistool set (10 - 15 cm) 424-826

2 spuitpistolen set (10 - 15 cm) 424-836

1 spuitpistool set (30 cm) 424-840

2 spuitpistool set (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

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

 Uitstekend geschikt op verhardingen, gras- en sportvelden
 te bevestigen op Powrliner™ 4950, 4955, 6950, 6955, 8950 en 8955 

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

 Voor gebruik op de lazyliner Pro en Elite

OmschrijvinG OnDerDeelnr.

lazyliner Pro bak (voeg bumper 290646Z toe) 290645Z

lazyliner Elite bak 290645Z

smartarm™ set 290382

Gemaakt voor het snel en gemakkelijk aanpassen 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 het 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 inclusief

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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weGmarkerinGstips

SpeCIAAL  
oNtWIKKeLd voor  
perfeCte LIjNeN
titan’s tr1 en tr2 wegmarkeringstips 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 de eerste tot de laatste liter

wegmarkeringstip 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 Wegmarkeringstips 697-XXX

OpeninGsDiameter (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 wegmarkeringstips
Van lijnen markeren tot sjabloneren – met één 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 
weGmar-
kerinGen

tipGrOOtte 
sjablOneren vlaG filterkleUr OnDerDeelnr.

417 517 Geel Wit 694-1708517

419 519 Geel Wit 694-1908519

421 621 Geel Wit 694-2108621

423 623 Geel Wit 694-2308623

W
a

aiErPatroon

W
a

aiErPatroon
-

BrEEDtE

Gallons VErF  
(onGEVEEr 3,78 litEr PEr Gallon)

tr1 wegmar-
keringstip

tr2 wegmarkeringstip
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technische GeGevens

voor uW zWAArSte 
WeGMArKerINGStoepASSINGeN

powrliner 550 powrliner 850 powrliner 2850 powrliner 3500

onderdeelnummer - 1 spuitpistool 290004 290005 ---- 537015

onderdeelnummer - 2 spuitpistolen ---- ---- 290009 ----

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

max debiet (l/min) - elektrisch ---- ---- ---- ----

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)

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

max. tipgrootte, 1 spuitpistool - elektrisch ---- ---- ---- ----

max. tipgrootte, 2 spuitpistolen - elektrisch ---- ---- ---- ----

max. Werkdruk (bar) 207 207 227 227

Elektromotor ---- ---- ---- ----

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

krachtbron 37,7 cm³ 4-taktmotor 37,7 cm³ 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

Pompaandrijving met koppeling met koppeling met koppeling Hydraulisch

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

Cyclussnelheid ---- ---- ---- ----

Elektrisch systeem ---- ---- ---- ----

Verfuitgang - filterelement 60 mesh 60 mesh 60 mesh 60 mesh

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

Gewicht - eenheid (kg) 37,6 38,1 78 87

Gewicht - verpakt (kg) 41 41 125 135

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

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 ----

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

tr1 Wegmarkeringstip meegeleverd
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)

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

reparatieset - pomp 759-365 759-365 0555960 ----

reparatieset - pistool ---- ---- 580-034 ----

Handleiding 293748 293747 290919 537832a

optionele elektromotorset ---- ---- ---- ----
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technische GeGevens

powrliner 4955 powrliner 6955 powrliner 8955

onderdeelnummer - 1 spuitpistool ---- ---- ----

onderdeelnummer - 2 spuitpistolen 290052 290053 290054

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

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

max. tipgrootte, 1 spuitpistool - benzine 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

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

max. slanglengte 91,4 m 91,4 m 91,4 m

krachtbron 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

lijnbreedtebereik 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

Verfuitgang - filterzone 116 cm2 116 cm2 116 cm2

Gewicht - eenheid (kg) 148,8 151,5 153,8

Gewicht - verpakt (kg) 184 184 184

afmetingen (H x B x l) - eenheid 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

inclusief spuitpistool s-3 s-3 s-3

tr1 Wegmarkeringstip meegeleverd 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

reparatieset - pomp 107-051 144-050 144-050

reparatieset - pistool 550-275 550-275 550-275

Handleiding 290369 290369 290369

optionele elektromotorset 506-719 ---- ----
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prOmark
2-componenten koudspuitplastic; met een 98:2 

of 1:1 mengverhouding

promark 100 promark 150 promark 200 promark 250
specificaties

max. Werkdruk 227 bar 227 bar 227 bar 227 bar

max. Debiet 10 l/min 10 l/min 10 l/min 10 l/min

tank 12 liter 12 liter 12 liter 12 liter

Compressor/lucht nodig 113 liter bij 8,3 bar 113 liter bij 8,3 bar 113 liter bij 8,3 bar 113 liter bij 8,3 bar

motor 7 pk Elektrische starter 200W 7 pk Elektrische starter 200W 7 pk Elektrische starter 200W 7 pk Elektrische starter 200W

Verhouding 1:1  
1 Pistool 

1:1  
2 Pistolen 

98:2  
1 Pistool

98:2  
2 Pistolen

lijn-afstand-regeling nee ja ja ja
OnDerDeelnr. OnDerDeelnr. OnDerDeelnr. OnDerDeelnr.

Besturing asE80100000as asE80100000aP asE80200000as asE80200000aP

Geen besturing op aanvraag asE80100000nC op aanvraag asE80200000nC

tItAN proMArK - 
Het perfeCte INStApModeL  
voor 2-CoMpoNeNteN  
CoAtING

oplosmiddel

Parels onder druk

Pneumatische 
automatisch 
aangedreven 
pistolen

Data Center

Drukknop 
spuittechnologie

HydraDrive™

smart-arm™
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Promark
De Promark van titan is het lichtste en voordeligste apparaat voor 2-componenten 
koudspuitplastic; met een 1:1 of 98:2 mengverhouding. De Promark wordt aanbevolen voor 
op parkeerterreinen en sportvelden en biedt dezelfde praktische standaard als de Powrliner.

prOmark

10 l/min
Het perfecte instapmodel voor 

2-componenten koudspuitplastic

HoUD UW ProDUCtiE En PrEstatiEs in 
DE GatEn

 snelheid

 Druk

 afstand

 Debiet

  Gemiddelde 
hoeveelheid in ml

 opbouw

lijn-afstand-regeling

Hiermee kunt u de toepassing van glasparels 
optimaliseren om te voldoen aan de strenge 
hedendaagse retro-reflectiviteitsnormen.

onder druk staande glaspareldispenser

Extreme nauwkeurigheid zorgt ervoor dat u elke 
keer perfect werkt; elimineert kabelvertraging.

automatisch aangedreven pistolen

maakt het makkelijk uw apparatuur schoon en 
werkend te houden.

oplosmiddel spoelen ingebouwd

kenmerken:

pompdruk
instelbaar tot 220 bar

max. Debiet
tot 10 l/min

materiaalbak
48 liter

Onder druk staande tank voor 
glasparels
12 liter.

Glasparelpistool

motor
7 pk Elektrische starter 200W 
98:2 of 1:1 ratio 
1 of 2 pistolen

lijn-afstand-regeling 

lichtgewicht
227 kg leeg

smartarm™
kan voor, achter, links of rechts van de 
wegmarkeerder worden geplaatst. 

Deadlock handgrepen
makkelijk instelbaar in 3 richtingen.
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thermOmark™ 
serie
 

DUbbelwerkenD Glasparelsysteem 
UpGraDe beschikbaar

Universeel OpzetstUk

Exclusieve kenmerken
  Het enige geïsoleerde reservoir in de industrie

  Het ontwerp met boutverbindingen maakt modulaire updates en 
reparaties mogelijk.

Eenvoudige bediening
  twee voorremmen voor extra toegevoegde controle

  alle bedieningselementen zijn makkelijk toegankelijk 

  instelbare parelbreedte met hendel met een “Uit” stand

  Wiel- en aslagers zorgen voor een soepele gebruik 

  Parelhouder met brede opening biedt automatisch of handmatig 
strooien van glasparels

  achterste zwenkwiel vergroot manoeuvreerbaarheid

slim ontwerp
  Dubbel-zeefsysteem filtert vaste delen uit

  Eenvoudig af te lezen thermostaat

  aanvoerlijnen en kleppen zijn gemaakt van roestvast staal,  
messing en koper

  kleur-gecodeerde hefringen voor eenvoudig laden en lossen

aluminium mallen zijn verkrijgbaar 
in verschillende maten.
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thermOplastische markeerapplicatOrs

thermOplastische applicatOr met 
een 60-liter-reservOir

thermOplastische applicatOr 
met een 75-liter-reservOir

thermomark  250 thermomark  300

specificaties
250 enkelwerkenD 250 DUbbelwerkenD 300 enkelwerkenD 300 DUbbelwerkenD

materiaalcapaciteit 60 liter (bruto) 60 liter (bruto) 75 liter (bruto) 75 liter (bruto)

applicatiemal breedte 10 tot 30 cm standaard 
aangepaste breedte en dubbele 
lijnmallen beschikbaar

10 tot 30 cm standaard 
aangepaste breedte en dubbele 
lijnmallen beschikbaar

10 tot 30 cm standaard 
aangepaste breedte en dubbele 
lijnmallen beschikbaar

10 tot 30 cm standaard 
aangepaste breedte en dubbele 
lijnmallen beschikbaar

soort verwarming Propaan (9-kg fles vereist) Propaan(9-kg fles vereist) Propaan(9-kg fles vereist) Propaan(9-kg fles vereist)

Verfverwarmer infrarood infrarood infrarood infrarood

leeg gewicht 107 kg 143 kg 158 kg 186 kg

Hoofdbrander twin ransome / 5,86 kWh twin ransome / 5,86 kWh twin ransome / 11,72 kWh twin ransome / 11,72 kWh

Gasregelaar Honeywell Honeywell Honeywell Honeywell

Glaspareldispenser Wiel-aangedreven glasparelverdeler 
met verdeelsnelheid proportioneel 
aan de grondsnelheid

Wiel-aangedreven glasparelverdeler 
met verdeelsnelheid proportioneel 
aan de grondsnelheid

Wiel-aangedreven glasparelverdeler 
met verdeelsnelheid proportioneel 
aan de grondsnelheid

Wiel-aangedreven glasparelverdeler 
met verdeelsnelheid proportioneel 
aan de grondsnelheid

Breedte glaspareldispenser Variabel (10, 15, 20, 30 cm en uit stand) Variabel (10, 15, 20, 30 cm en uit stand) Variabel (10, 15, 20, 30 cm en uit stand) Variabel (10, 15, 20, 30 cm en uit stand)

Handmatige voor-aanwijzer Past zich aan naar alle malgroottes Past zich aan naar alle malgroottes Past zich aan naar alle malgroottes Past zich aan naar alle malgroottes

Wielen Dubbele massieve voor- en 
enkele massieve achterwielen 
zorgen voor een soepele werking

Dubbele massieve voor- en 
enkele massieve achterwielen 
zorgen voor een soepele werking

Dubbele massieve voor- en 
enkele massieve achterwielen 
zorgen voor een soepele werking

Dubbele massieve voor- en 
enkele massieve achterwielen 
zorgen voor een soepele werking

materiaal roerder Handmatig / horizontale as / 
achterover hellen / stroompeddel

Handmatig / horizontale as / 
achterover hellen / stroompeddel

Handmatig / horizontale as / 
achterover hellen / stroompeddel

Handmatig / horizontale as / 
achterover hellen / stroompeddel

Verzendgewicht 204 kg verpakt 232 kg verpakt 205 kg verpakt 250 kg verpakt

achterste zwenkwiel Dubbele massieve voor- en 
enkele massieve achterwielen 
zorgen voor een soepele werking

Dubbele massieve voor- en 
enkele massieve achterwielen 
zorgen voor een soepele werking

Precisieontwerp met een 
snelontkoppelingshendel

Precisieontwerp met een 
snelontkoppelingshendel

Constructie aluminium met boutverbindingen. aluminium met boutverbindingen. aluminium met boutverbindingen. aluminium met boutverbindingen.

Capaciteit parelreservoir 23 kg 45 kg 29 kg 59 kg

afmetingen (lxBxH): 132 x 102 x 94 cm 145 x 110 x 94 cm 132 x 102 x 94 cm 145 x 102 x 94 cm

OnDerDeelnr. OnDerDeelnr. OnDerDeelnr. OnDerDeelnr.

asE70200000asD asE70200000aFDD asE70200000aG op aanvraag



22 WEGmarkErinGstoEstEllEn    |   www.wsb-benelux.eu

smeltketel vOOr thermOplastics

Exclusieve kenmerken
  Vult een applicator binnen enkele minuten

  smelt en bevat tot 150 liter bij 200˚

  Past achter in een pick-up, aanhanger en oplegger

  Compact

  lichtgewicht (431 kg leeg)

Fastmelt 650 Voor gebruik met thermomark 250 en 300

fastmelt™  
serie
De Fastmelt 650 is een volledig op zichzelf 
staand smeltsysteem voor thermoplastics 
dat 295 kg materiaal kan bevatten. 
Het is een van de meest veelzijdige 
toevoersystemen met de mogelijkheid om 
achterin een standaard pick-up, een oplegger 
of een aanhanger te worden geplaatst voor 
eenvoudig transport. Voor zeer efficiënte 
thermoplastische belijningen te gebruiken 
met elke thermomark applicator.
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eenvoudig te  
onderhouden
safety First features

titan heeft overal aan gedacht. Het volledig modulaire 
ontwerp van de Fastmelt 650 maakt volledige vervanging 
van alle onderdelen mogelijk, waardoor de levensduur van uw 
apparatuur wordt gemaximaliseerd en vele jaren betrouwbare 
service en kwaliteitsbelijning wordt gewaarborgd.

  Vult een applicator binnen enkele minuten

  smelt en bevat tot 150 liter bij 200˚

  Past achter in een pick-up

  Compact: 122 x 107 x 130 cm (BxDxH)

  lichtgewicht (431 kg leeg)

specificaties
OmschrijvinG

materiaalcapaciteit 150 liter (bruto)

Verwarmingssysteem Propaangas

leeg gewicht 431 kg

Belast gewicht 771 kg

lPG brandstoftank 45 kg

ketelbrander ransome

Gasregelaar Chromalox

Hydraulisch systeem tweetraps hoog/laag hydraulische pomp

regelventielen HC-m45 richtingsbesturing met ontlasting

Hydraulisch reservoir 26 liter met retourfilter

motor cm³ Honda

Constructie modulair ontwerp

materiaal roeren Direct aangedreven getande roer as, instelbare snelheidsregeling

materiaal temperatuurmeter 50 - 550 °C

afmetingen (l x B x H) 122 x 107 x 130 cm

OnDerDeelnr.

asE70300000

smeltketels vOOr thermOplasten

markerinGsapplicatOrs vOOr bestratinG
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