
 

Durabilitate și fiabilitate 
pentru constructori 
profesionisti, utilizare la 
scara larga, rezidentiale, 
aplicări comerciale și 
industriale.
Permite utilizarea de pana 
la 6 pistoale simultan.

Pompe Airless de mare capacitate
cu piston hidraulic, motorizare 
electrica sau termica
pe benzina
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PowrTwin™

Speeflo® HydraDrive™

 

 
 

Pompa Severe Service 900™

De la introducerea lor de acum 
aproape o jumătate de secol, 
pompele airless cu piston hidraulic 
Titan PowrTwin au o reputație 
binemeritată pentru durabilitate și 
fiabilitate printre cei mai mari 
constructori la nivel mondial 
pentru lucrări executate la scară 
largă, rezidențiale, aplicări 
comerciale și industriale. 

Speeflo® HydraDrive™
• Acţionarea fiabilă, netedă, cu 
cursa hidraulică lentă a pistonului, 
extinde considerabil funcţionarea 
operaţională a pompei. 
• Portarea externă hidraulică a 
fluidului cu garnituri noi, 
imbunatatite, permite depanarea 
rapidă și o întreținere ușoară. 
• Garnitura inel SAE O şi alinierea 
precisă a tijei asigură o utilizare 
îndelungată a pompei. 

Pompa Severe Service 900™ 
• Cilindrul şi tija pistonului sunt 
călite cu un proces de tratare 
termică brevetat care măreşte 
durata de viaţă a pompei cu 150% 
faţă de pompele competitorilor. 
• Etanşarea auto reglabilă rezistă 
strângerii prea puternice şi ajută la 
prevenirea uzurii premature. 
• Supapa de aspiraţie se 
îndepărtează uşor pentru o 
curăţare rapidă şi întreţinere 
uşoară. 
• Scaunele reversibile de admisie 
și evacuare dublează viața 
scaunelor de evacuare standard. 
Supapele cu bilă foarte mari 
asigură o pompare eficientă şi o 
utilizare îndelungată a unităţii. 
• Valva rezistentă de amorsare-
pulverizare asigură un debit 
crescut, consistent, şi o amorsare 
rapidă a pompei. 

Aceste pulverizatoare de 
vopsea de înaltă performanţă şi 
durabilitate utilizează 
tehnologia pistoanelor 
hidraulice cu cursă lungă și 
lentă şi aplicare usoară pentru o 
utilizare economică şi 
pulverizare fiabilă, de lungă 
durată. Echipamente alese de 
constructori importanți cu 
lucrări la scară mare. 

Valva mecanică elimină 
dispozitivele electronice 
de comutație costisitoare, 
nesigure.

Portarea externă 
hidraulică a fluidului cu 
garnituri imbunatatite 
permit depanarea rapidă 
și o întreținere ușoară. 

Garnitura Inel SAE O 
pentru o aliniere precisă. 

Alinierea precisă a tijei 
pentru o durata de viață 
maximă a cromului.

Etanșarea auto-
reglabilă previne uzura 
prematură a acesteia 
datorită strângerii prea 
puternice. 

Cilindrul nou și 
materialul tijei pistonului 
cu proces de tratare 
termică brevetat 
mărește durata de 
funcționare a pompei cu 
până la 150% peste 
competitori

Scaunele reversibile de 
admisie și evacuare 
dublează viața 
scaunelor standard. 
Supape cu bilă foarte 
mari pentru o pompare 
eficientă şi o viaţă mai 
lungă. 

Supapa de aspiraţie 
strânsă manual şi 
cilindrul se 
îndepărtează uşor 
pentru o curăţare rapidă 
şi întreţinere uşoară. 
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®POWRTWIN  
4900 Plus

Cărucior cromat, durabil cu mâner telescopic

Înfăşuraţi în jurul cadrului 
pentru mai multă putere şi 

stabilitate. 

Protecţie uşor accesibilă curea 

Cârlig cuvă convenabil

Umplere hidraulică şi tijă de nivel
Acces uşor pentru mai puţină mizerie

Motor Subaru® 169 cc OHC 
Motoarele cu came suspendate 

utilizeaza combustibilul mult mai 
eficient decat motoarele cu valve 

suspendate. 

®

Proiectate si construite pentru antreprenori care au cele mai serioase intentii de a finaliza lucrarile de zugravit la scara mare rapid si profitabil. 
PowrTwin 4900 Plus este ideal pentru profesionisti care doresc puterea unei curse lente a pistonului  si durabilitatea pe care doar pompele cu 
piston hidraulic Titan le oferă.
  
Motor cu alimentare pe benzină fiabil Subaru® 126 cc OHC 
• Rapid, uşor, trecere fără unelte la motor electric 2 hp Extended-Life 
• Se pot utiliza până la 3 pistoale
Control al presiunii precis de la 27 bar la 228 bar, pentru pulverizarea amorselor de vâscozitate mică până lucrări de finisare. 
• Cilindrul şi tija pistonului sunt călite cu un proces de tratare termică brevetat care măreşte durata de viaţă a pompei cu 150% faţă de pompele 
competitorilor. 
• Etanşarea auto reglabilă rezistă strângerii prea puternice şi ajută la prevenirea uzurii premature. 
• Supapa de aspiraţie se îndepărtează uşor pentru o curăţare rapidă şi întreţinere uşoară. 
• Scaunele reversibile de admisie și evacuare dublează viața scaunelor de evacuare standard. Supapele cu bilă foarte mari asigură o pompare 
eficientă şi o utilizare îndelungată a unităţii. 
• Valva rezistentă de amorsare-pulverizare asigură un debit crescut, consistent, şi o amorsare rapidă a pompei. 

Aceste pulverizatoare de vopsea de înaltă performanţă şi durabilitate utilizează tehnologia pistoanelor hidraulice cu cursă lungă și lentă 
şi aplicare usoară pentru o utilizare economică şi pulverizare fiabilă, de lungă durată. Pulverizatoarele alese de antreprenorii importanți 
cu lucrări la scară mare. 

PowrTwin® 4900 Plus (230 V)
Voltaj
Presiune max de operare 
Dimens maximă duza
(1 Pistol) 
(2 Pistoale)
(3 Pistoale) 
Debit max.
Greutate
Dimensiuni
Furtun special de presiune 
mare 

230 V / 50 Hz
228 bar

                       
0.031"
0.022"
0.019“

4.2 l/min
163 kg

946 x 680 x 890 mm 
DN 6 mm, 15 m 

(50' x 1/4“), NPSM 1/4

• LX-8011 Furtun vidat
• SC-6+ Duza reversibila
• 1/4" x 15 m Furtun vidat
• 3" Sectiune Lungime Cursă de Lichid
• Uses 506-719 Kit convertor electric

Cod produs: 0290032

PowrTwin® 4900 Plus (Gas)
Motor benzină, Power 
Presiune max de operare 
Dimens maximă duza 
(1Pistol)
(2Pistoale)
(3Pistoale)
Debit max.
Greutate
Dimensiuni
Furtun special de presiune 
mare

 Subaru 169cc. 5.7 HP  
228 bar

0.037"
0.028"

             0.022“
5.7 l/min

60 kg
946 x 680 x 890 mm 

DN 6 mm, 15 m
(50' x 1/4“), NPSM 1/4

• LX-8011 Furtun vidat
• SC-6+ Duza reversibila
• 1/4" x 15 m Furtun vidat
• 3" Sectiune Lungime Cursă de Lichid

Cod produs: 0290012

Pagina 3 din 8



Speeflo® 
HydraDrive™

Control exact al presiunii 
Accutrol™ de la 27-248 bar. 
Fără componente electronice 
sau întreţinere. 

Motor Honda® GX160 OHV 

Cârlig cuvă convenabil

Înfăşuraţi în jurul cadrului
pentru mai multă putere şi 
stabilitate. 

Protecţie uşor accesibilă curea 

Ventilator de răcire foarte eficient
Mentine partile hidraulice racite pentru 
o durata mai mare de functionare 

®POWRTWIN  
6900 Plus

Proiectate şi construite pentru antreprenori care au cele mai serioase intentii de a finaliza lucrările de zugrăvit la scară mare rapid şi profitabil. 
PowrTwin 6900 Plus este ideal pentru profesionistii care doresc puterea unei curse lentă a pistonului  si durabilitatea pe care le ofera doar pompele 
cu piston hidraulic Titan.  
• Motor pe benzină fiabil Honda® 160cc OHV cu indicator nivel scăzut ulei
• Rapid, uşor, trecere fără unelte la motor electric 3 HP 230v or 2 HP 110v Extended-Life DC 
• Se pot utiliza până la 4 pistoale
• Control al presiunii precis de la 27 bar la 248 bar, pentru pulverizarea amorselor de vâscozitate mică până lucrări de finisare. 

PowrTwin® 6900 Plus
Motor benzina, Power
Presiune max de operare
Dimens max duza 
(1 Pistol)
(2 Pistoale) 
(3 Pistoale) 
(4 Pistoale) 
Debit max. 
Greutate
Dimensiuni
Furtun special de presiune 
mare

Honda 163cc, 4.8 CP
248 bar

0.050"
0.033"
0.023“
0.019“

8.52 l/min
63 kg

946 x 680 x 890 mm
DN 6 mm, 15 m 

(50' x 1/4“), NPSM 1/4

• S-3 Pistol oţel inoxidabil
• SC-6+ Duza reversibila
• 1/4" x 15 m Furtun vidat
• 4" Sectiune Lungime Cursă de Lichid
• Disponibil doar în varianta pe benzină

Cod produs: 0290013
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®POWRTWIN  
8900 Plus

O îmbunătăţire în proiectele ce necesită putere si debit mărit, PowrTwin 8900 Plus este cel mai bine vândut echipament al nostru cu piston 
hidraulic, preferat de către antreprenorii care doresc finalizarea lucrărilor mari intr-un timp record cu marje de profit ridicate. În sfârşit un echipament 
portabil care poate face faţă construcţiilor noi până la straturile de protectie. 
• Motor pe benzină fiabil Honda® 200cc OHV cu indicator nivel scăzut ulei
• Rapid, uşor, trecere fără unelte la motor electric 2 hp Extended-Life DC 
• Se pot utiliza până la 5 pistoale
• Control al presiunii precis de la 27 bar la 248 bar, pentru pulverizarea amorselor de vâscozitate mică până lucrări de tencuială dificile, grunduire şi 
elastomeri. 

Durable, Chrome-Plated Cart
With telescoping handle  

and extra lift handles

Honda® GX200 OHV Engine

Speeflo® 
HydraDrive™

Umplere hidraulică şi tijă de nivel
Acces uşor pentru mai puţină mizerie

Control precis al presiunii Accutrol™ 
de la 27-248 bar. 

Fără aparatură electronică sau 
întreţinere. 

Cârlig cuvă convenabil

Protecţie uşor accesibilă curea 

Ventilator de răcire foarte eficient
Mentine partile hidraulice racite pentru
o durata mai mare de functionare 

PowrTwin® 8900 Plus
Motor benzina, Power
Presiune max de operare
Dimens max duza
(1 Pistol)
(2 Pistoale) 
(3 Pistoale) 
(4 Pistoale)
(5 Pistoale) 
Debit max. 
Greutate
Dimensiuni
Furtun special de presiune 
mare

Honda 196cc, 5.5 CP
248 bar

0.054"
0.038"
0.032“
0.028“
0.024“

9.5 l/min
70 kg

1080 x 686 x 866 mm
DN 6 mm, 15 m 

(50' x 1/4“), NPSM 1/4

• S-5 Pistol otel inoxidabil
• SC-6+ Duza reversibila 
• 1/4" x 15 m Furtun vidat 
• 4" Sectiune Lungime Cursă de Lichid 
• Disponibil doar in varianta pe benzina 

Cod produs: 0290018
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Cârlig cuvă convenabil

Honda® GX270 OHV Engine

Speeflo® HydraDrive™

Control precis al presiunii Accutrol™ 
de la 27-248 bar. Fără componenete 
electronice sau întreţinere. 

Protecţie uşor accesibilă curea 

Înfăşuraţi în jurul cadrului 
pentru mai multă putere şi 
stabilitate. 

Ventilator de răcire foarte eficient
Mentine partile hidraulice
racite pentru o durata mai 
mare de functionare 

 

®POWRTWIN  
12000 Plus

Pentru proiecte industriale si comerciale la scara larga – unde capacitatea maxima l/min. face diferenta dintre profit si pierdere – profesionistii 
utilizeaza PowrTwin 12000 Plus, un super utilaj de baza care poate sustine orice amorsa arhitecturala sau strat de vopsea cu pana la SASE 
pistoale. 
• Motor pe benzină fiabil Honda® 270cc OHV cu indicator nivel scăzut ulei
• Rapid, uşor, trecere fără unelte la motor electric 2 hp Extended-Life DC 
• Se pot utiliza până la 5 pistoale
• Control al presiunii precis de la 27 bar la 248 bar, pentru pulverizarea amorselor de vâscozitate mică până lucrări de tencuială dificile, grunduire şi 
elastomeri. 

PowrTwin® 12000 Plus
Motor benzina, Power
Presiune max de operare
Dimens max duza 
(1 Pistol)
(2 Pistoale) 
(3 Pistoale) 
(4 Pistoale)
(5 Pistoale) 
(6 Pistoale)
Debit max. 
Greutate
Dimensiuni
Furtun special de presiune 
mare

Honda 270cc, 8.5 CP
248 bar

0.059"
0.040"
0.034“
0.030“
0.026“
0.024“

11.9 l/min
83 kg

1080 x 686 x 866 mm
DN 6 mm, 15 m 

(50' x 1/4“), NPSM 1/4

• S-5 Pistol otel inoxidabil
• SC-6+ Duza reversibila
• 1/4" x 15 m Furtun vidat
• 3" Sectiune Lungime Cursă de Lichid
• Disponibil doar in varianta pe benzina

Cod produs: 0290016
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Pulverizatoare 
cu imersie 

directă

Imagini cu caracter ilustrativ

Speeflo® 
HydraDrive™

Control presiune Accutrol™
Precis de la 27-248 bar. 
Fără componente electronice 
sau intretinere 

E-Z Swing Frame 
Permite schimbarea vopselei cu pierderi 
minime de vopsea si micsoreaza inaltimea 
utilajului pentru o transportare mai usoara

Motor Honda® GX160 OHV

Mâner de 
ridicare

®POWRTWIN  6900 DI Plus
Proiectele de scara mare necesita pulverizatoare cu imersie directa de asemenea de scara mare – tipul de echipamente pe care doar 
Titan le poate oferi. Tehnologia cursei lentă a pistonului hidraulic impreuna cu cea mai buna inginerie si puterea maxima a motorului 
inseamna performanta fiabilitate, consistenta si o marja de profit superioara. Acesta este un echipament solid pentru antreprenori 
serioși.  
• Carucior cromat, durabil-cu maner telescopic si manere suplimentare de ridicare
• Speeflo® HydraDrive™ si umplere hidraulica si tija de nivel-acces usor pentru mai putina mizerie
• Filtru de vopsea foarte rezistent pentru o viata indelungata a capatului si productivitate marita
• Control presiune Accutrol™— precisa de la 27 bar la 248 bar. Fara componente electronice si intretinere. 
• E-Z swing frame permite schimbarea vopselei cu pierderi minime de vopsea si micsoreaza inaltimea utilajului pentru o transportare 
mai usoara. 
• Ventilator de răcire foarte eficient mentine partile hidraulice racite pentru o durata mai mare de functionare 
• Cauciucuri pneumatice mari pentru un transport usor

Ventilator de răcire foarte eficient 
Mentine partile hidraulice racite pentru 
o durata mai mare de functionare

De ce imersie directă?

Pulverizatoarele de vopsea hidraulice Titan 
sunt alegerea antreprenorilor. Modelele 
noastre PowrTwin DI Plus sunt proiectate 
să minimizeze distanţa dintre valva de 
admisie şi straturile de vopsea foarte 
groase, permiţând astfel operaţiuni de 
pulverizare mai eficiente, solicitând mai 
puţin pompa.

DI Plus with EZ-Swing Frame

Proiectat cu imersie directă pentru straturi 
de vopsea foarte groase. 

• Aplică vopsea texturată si amorse 
arhitecturale şi se finiseaza cu acelasi 
pulverizator.
• Pulverizeaza straturi foarte groase de 
vopsea inclusiv rosturi, gips-carton, solide, 
grund si elastomeri si vopsea 
termospumanta.
• Poate aplica straturi de vopsea foarte 
groase fara a solicita pulverizatorul. 
• Pompa se curata mai rapid, cu mai putina 
apa sau solvent.
• O distributie mai buna a greutatii, un 
centru de gravitatie mai jos si cauciucuri 
pneumatice mari pentru un transport mai 
usor, chiar si in cele mai grele conditii de 
pe santier. 
• Se poate converti de la alimentare cu 
combustibil la alimentare electrica in 
cateva secunde – fara unelte!

PowrTwin® 6900 DI Plus (230V)
Voltaj
Presiune max de operare
Dimens. Max. duza
(1 Pistol)
(2 Pistoale) 
(3 Pistoale) 
(4 Pistoale)
Debit max.
Greutate
Dimensiuni
Furtun special de presiune mare

230 V / 50 Hz
248 bar

0.050"
0.033"
0.023“
0.019“

9.52 l/min
74.8 kg

1090 x 660 x 866 mm
3/8“ x 15 m 

furtun vidat 1/4“ x 6', 
furtun scripete, HDBV

• S-3 pistol otel inoxidabil
• SC-6+ Duza reversibila
• 3/8" x 15 m Furtun vidat
• 4" Sectiune Lungime Cursă de Lichid

Cod produs: 0290033
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Distribuit de catre: Vandut exclusiv prin intermediul distribuitorilor de 
echipamente profesional

Toate informatiile continute de aceasta brosura sunt bazate pe ultimele 
informatii disponibile la data printarii. Titan isi rezerva dreptul de a 
efectua modificari in orice moment, fara notificare. 
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®POWRTWIN
12000 DI Plus

Cărucior cromat, durabil
Cu mânere telescopice și 

mânere suplimentare pentru ridicat 

 

Speeflo ® 
HydraDrive™

Controlul presiunii Accutrol™ 
Precis de la 27-248 bar.
Fara componente electronice
sau intretinere

E-Z Swing Frame 
Permite schimbarea vopselei cu 
pierderi minime de vopsea si 
micsoreaza inaltimea utilajului 
pentru o transportare mai usoara

Cauciucuri pneumatice mari
Pentru usurinta transportului

Filtru cartus fluid hidraulic 
de mare capacitate

Mentine sistemul hidraulic 
curat si usor de intretinut

 

Motor Honda ®  GX270 OHV

Maner de ridicare

Echipament Airless ideal pentru pomparea materialelor izolatoare pentru acoperiș, cu cel 
mai scăzut preț de pe piață și cel mai usor de utilizat.
Ideal pentru utilizarea pe acoperiş. 

Ventilator de răcire foarte eficient 
Mentine partile hidraulice racite 
pentru o durata mai mare de 
functionare

 
Accesorii

Furtun, 3600 PSI, 1/4“ x 50 m 0286498

Furtun, 3600 PSI, 3/8“ x 50 m 0286499

Furtun scripete, 3600 PS, 2.5 m 0286527

PowrTwin® 12000 DI Plus (400V)
Voltaj
Presiune max de operare
Dimens. Max. duza 
(1 Pistol)
(2 Pistoale) 
(3 Pistoale) 
(4 Pistoale)
(5 Pistoale)
(6 Pistoale)
Debit max.
Greutate
Dimensiuni
Furtun special de presiune mare

400 V / 50 Hz
248 bar

0.059"
0.040"
0.034“
0.030“
0.026“
0.024“

11.9 l/min
87.1 kg

1168 x 686 x 866 mm 
3/8“ x 15 m 

furtun vidat 1/4“ x 6', 
furtun scripete, HDBV

• S-5 Pistol otel inoxidabil
• SC-6+ Duza reversibila
• 3/8" x 15 m Furtun vidat
• 4" Sectiune Lungime Cursă de Lichid

Cod produs: 0290034
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