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Caracteristici Seria 460e

Beneficii cheie:

  

 

››  

›› 

›› 

›› 

›› 

›› 

Coduri de produs CADRU:

460e CADRU, 230V EU 0532015

460e CADRU, 110V, UK 0532018

460e CADRU, 230V, AU 0532021

Caracteristici 460e
Debit volumetric la 12 MPa cu apă       1.62 l/min
Dimens max. duză                                      .021” 
Greutate                                                 13.6 kg 
Dimensiuni L x W x H        441 x 324 x 415 mm 

Configurații:

Completate cu:
- pistol LX-80”
- capăt reversibil 517 SC-6+ 
- Furtun vidat flexibil 1/4” x 15 m (50')

Buton de reglare a 

presiunii mecanice

Mâner comfortabil 

• pentru transportarea facilă

VARIANTA COMPACTĂ

Manometru  

•  Date presiune 

dintr-o privire  

Filtru creion- 

•  siguranță operațională 

înaltă
Sifon flexibil de aspirare

Întrerupător pornit/oprit 
protejat

Cadru foarte 

rezistent

Ejector supapă 

de admisie  

• eliberare 
supapă cu 

un singur 
 deget 

››  Unitate+™ Garnituri
- Cu auto-reglare si auto-compensare
- Aceleași garnituri utilizate la 450E cu 5 ani 
de performanță în domeniu dovedită 

Viață motor prelungită
- Ventilator radial de înaltă eficiență menține 
motorul răcit
- Sistem Inteligent de Control™ prelungește 
durata de viață a periei motorului 

Cilindru PermaLife™ 
- Nu se uzează niciodată, nu trebuie 
niciodată înlocuit

Unitate principală mai ușoară
- Cu 20% mai ușoară decât cel mai apropiat 
competitor
- Cel mai ușor pulverizator din clasa sa

Acces facil filtru colector
- Orientarea verticală îmbunătățește 
accesul
- Sita cu ochiuri groase reduce înfundarea 
pompei

Sureflo™ Ejector valvă
- Dezlipirea rapidă a supapei cu bilă
- Nu sunt necesare unelte

Manometru
- Date presiune dintr-o privire
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•  Capacitatea de a elimina filtrul pompei  

pentru acoperiri mai grele

Accesoriu coș
• Face conversia de la aspirație la 

cu recipient material de 5 litri:

cu Sistemul de Control 
Temperatură™ de bază

Beneficii cheie:  

 

››

 

Coduri de produs:

Recipient material 704-453

Controlul Temperaturii™ 
de bază  

2313185

alimentare gravitațională

Unitate de control pentru 
reglarea temperaturii corecte 
de la 20° C la 60° C

Prin încălzire 
materialele din furtunul 
încălzitorului vor avea 
întotdeauna 
temperatura ideală - 
independent de 
variațiile de temperatură 
sezoniere.

Recipientul de 5 litri este ideal pentru 
a manipula cantități mici de vopsele și 
lacuri. Datorită curățării ușoare, 
modificări rapide de culoare sunt 
posibile în orice moment.
cu Sistemul de Control Temperatură™ 
de bază

Materialul este încălzit uniform la 
temperatura dorită pe toată lungimea 
furtunului. Aceasta conduce la o 
reducere a vâscozității și a unui flux 
de material îmbunătățit. Vopseaua 
dvs. nu trebuie să fie diluată când se 
încălzește vopseaua.

››
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Performance 
560e

Va prezentam noul
PERFORMANCE 560e
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WE WORK FOR PAINTERS

Performance 560e

Cel mai bun partener pe 
care-l vei avea vreodata.
Echipamentul Performance 560e 
vine pregatit, “gata de lucru”. Fiind 
fabricata din cele mai bune piese, 
pompa este construita pentru a 
rezista pe o perioada indelungata, 
foarte indelungata.. Cadru rezistent 
ce confera o stabilitate marita, am 
maximizat durabilitatea si 
portabilitatea.
Completand cu ce mai mare 
perioada de garantie, face ca acest 
echipament sa fie alegerea ideala 
pentru business-ul tau.

Construit sa reziste pe o 
perioada indelungata si 
performante marite.
Nou Performance 560e cu 
tehnologia “Quad™+Packings” - o 
tehnologie inovatoare ce genereaza 
o putere marita in timp ce 
angreneaza mai putine piese ce 
sunt in miscare.
“Quad™+Packings” pot fi reparate 
direct in santier, nu necesita ajustari 
si a dovedit aceeasi durabilitate pe 
care au avuto toate pompele airless 
Titan in toti acesti ani. 
Asta se traduce intr-o durata de 
viata mai indelungata, mai putin 
costisitor, o pompa usor de intretinut 
ce sustine o performanta de top 
pentru multi, multi ani.

Maximizeaza-ti investitia
Atunci cand dorim performanta la un 
pret accesibil, nimic nu se aproprie 
de echipamentrul Performance 
560e. Este ideal pentru utilizarea 
rezidentiala, mentenanta locuintei, si 
spatii comerciale de dimensiuni mici. 
Acesta aplica amorse, vopseluri si 
var cu usurinta. 
Performanta de neegalat, nu exista 
pe piata un echipament de calitate 
mai buna, mai robust si fiabil din 
clasa lui.

Performance 560e 
Caracteristici si avantaje cheie:
Quad+™ Packings
- Auto ajustare
- Echipament de precizie fabricat din material 
UHMWPE
Carcasa cu greutate redusa
- Pentru portabilitate si transport
- Maner pentru a fi carat usor
Filtru usor de accesat
- Filtru amplasat invers pentru a retine lichidul 
atunci cand se efectueaza curatarea unitatii
- Dimensiuni mari ce creste performanta si 
reduce infundarea duzei
Pistol vopsit profesional
- Acelasi echipament pe care-l folosesc si 
constructorii profesionisti, include duza, 
protectie duza si filtru
Control presiune electronic si precis
- Controale de precizie pentru toate tipurile de 
aplicatii
- Indicator de presiunii pe panoul de control
- Afisaj in timp real
Cilindru Permalife™ 
- Nu se uzeaza, nu necesita inlocuire

Titan Performance 560e
Debit motor 2.0 l/min.
Presiune de lucru 227 bar
Motor electric 1.35 kW
Votaj 230V
Tip pistol LX80II
Tip duza SC 6 + 517 
Diametru max. duza 0.023"/ 0.58mm
Control presiune Electronic
Greutate 17.9 kg
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Caracteristici Seria 650e

Mâner telescopic

• ușor de transportat

Valvă principală

cu debit mare

Testat în timp, 

secțiune continuă 

vopsea

Îndepărtare prin trei rotiri 

filtru colector dimensiune 

mare

Fără manșon ce 

poate fi deteriorat 

sau înlocuit 

Motor DCX exclusiv  

Configurat cu Cadru și Înălțător

Beneficii cheie:

  

››  

Coduri de produs CADRU:

650e CADRU, 230V, EURO 0558056B

650e CADRU, 230V, AUS 0558062B

650e CADRU, 110V, UK 0558068B

650e CADRU, 120V, SA/TW 0558074

Coduri de produs ÎNĂLȚĂTOR:

650e HR, 230V, EURO 0558057B

650e HR, 230V, AUS 0558063B

650e HR, 110V, UK 0558069B

650e HR, 120V, SA/TW 0558075

650E oferă cu 27% mai mult debit decât 
450E și este disponibil în două configurații 
diferite.

650E este ideal pentru utilizarea de zi cu zi 
și capabil să pulverizeze peste pete și 
etanșări până la email și vopsea latex.

››  

Caracteristici 650e
Debit volumetric la 12 MPa cu apă         2.0 l/min
Dimens max. duză                                      .024” 
Greutate (cadru)                                       17.8 kg

Dimensiuni LxWxH(cadru)     480x360x405 mm  

Configurații:

Completate cu:
- pistol LX-80”
- capăt reversibil 517 SC-6 
- Furtun vidat flexibil 1/4” x 15 m (50')

Greutate (înălțător)                                   24.8 kg

Dimensiuni LxWxH(înălțător) 4610x510x720mm
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Caracteristici Seria 750e

Curățare ușoară, 

filtru dimensiune mare

Valvă principală de 

capacitate mare

Control electronic 

al presiunii

•  pentru pulverizare 

precisă

Mâner pentru 
înfășurat cablu

PMDC motor fără perie

• Viață îndelungată

• Amperaj mic

• Cabluri mai lungi

Viață îndelungată și 

mecanisme lubrefiate

• nu este necesară

    întreținerea

Pompă de aspirație  

fără furtun

• reduce costurile 

   de reparații

Beneficii cheie:

››

››  

››  

Coduri de produs CADRU

750e CADRU, 230V, EURO 0558043B

750e CADRU, 230V, AUS 0558081B

750e CADRU, 110V, SA/TW 0558083

Coduri de produs INALTATOR:

750e HR, 230V, EURO 0558058B

750e HR, 230V, AUS 0558064B

750e HR, 110V, UK 0558070B

750e, HR, 120V, SA/TW 0558076

Pulverizator ideal de utilizat de o singură persoană 

Tehnologie fără perii

Oferă cu 17% mai mult debit decât 650e, 
750e este pulverizatorul perfect pentru 
retușări de vopsea clădiri rezidențiale și 
lucrări clădiri comerciale mici.

Este pulverizatorul ideal de folosit de 
către o singură persoană; ușor și 
portabil, și în același timp solid și de 
nădejde

Pulverizează peste orice, de la pete și 
etanșări până la email, vopsea latex și 
elastomeri ușori. 

››

Caracteristici 750e
Debit volumetric la 12 MPa cu apă       2.46 l/min
Dimens max. duză                                      .027” 
Greutate (cadru)                                       21.2kg

Dimensiuni LxWxH(cadru)     480x360x405 mm  

Configurații:

Completata cu:
- pistol LX-80”
- capăt reversibil 517 SC-6 
- Furtun vidat flexibil 1/4” x 15 m (50')

Greutate (înălțător)                                   29.5kg

Dimensiuni LxWxH(înălțător)  615x530x730mm
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Caracteristici Seria 850e

Beneficii cheie:

››  

››  

Coduri produs INALTATOR:

850e HR, 230V, EURO 0558059B

850e HR, 230V, AUS 0558065B

850e HR, 110V, UK 0558071B

850e HR, 120V, SA/TW 0558077

Filtru curățare ușoară

Opțiune 
2 pistoale

Mâner pentru 
înfășurat cablu

Ciclu de viață îndelungat, 
secțiune ciclu lent de fluid
-  Nu necesită repararea 
manșonului
-  Rămâi la lucru și nu în 
atelierul de reparații!

Motor fără perii PMDC 

cu garanție pe viață

Puternic și de încredere

Caracteristici 850e
Debit volumetric la 12 MPa cu apă       2.88 l/min
Dimens max. duză                                      .029” 
Greutate                                                     40 kg 
Dimensiuni L x W x H        605 x 540 x 745 mm 

Configurații:

Completat cu:
- pistol LX-80”
- capăt reversibil 517 SC-6 
- Furtun vidat flexibil 1/4” x 15 m (50')

Tehnologie fără perii

Cu toate calitățile pe care le poți avea la un 
pulverizator mare, 850e este pulverizatorul 
ideal pentru retușări vopsea clădiri 
rezidențiale, construcții noi și industriale si 
lucrări clădiri comerciale. 

Capabil de a susține două pistoale cu un 
furtun de 150'. Pulverizează peste orice, de 
la pete, lac, email, latex, filtre de bloc motor 
și elastomeri. 

››  
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Caracteristici Serie 1150e

Curățare ușoară, 

filtru dimensiune mare

Valvă principală de 

capacitate mare

Control electronic 

al presiunii

•  pentru pulverizare 

precisă

Mâner pentru 
înfășurat cablu

PMDC motor fără perie

• Viață îndelungată

• Amperaj mic

• Cabluri mai lungi

Viață îndelungată și 

mecanisme lubrifiate

• nu este necesară 

   întreținerea

Secțiune continuă 

fără manșon 

• reduce costurile 

de reparații

Beneficii cheie:

››

››  

››  

Coduri de produs INALTATOR:

1150e HR, 230V, EURO 0558060B

1150e HR, 230V, AUS 0558066B

1150e HR, 110V, UK 0558072B

1150e, HR, 120V, SA/TW 0558078

Tehnologie fără perii

Oferă cu 17% mai mult debit decât 650e, 
750e este pulverizatorul perfect pentru 
retușări clădiri rezidențiale și lucrări 
clădiri comerciale mici.

Este pulverizatorul ideal de folosit de 
către o singura persoană; ușor și 
portabil, și în același timp solid și de 
nădejde

Pulverizează peste orice, de la pete și 
etanșări până la email, vopsea latex și 
elastomeri ușori. 

››

Pulverizator ideal de utilizat de o singură persoană 

Caracteristici 1150e
Debit volumetric la 12 MPa cu apă       2.88 l/min
Dimens max. duză                                      .033” 
Greutate                                                  47.6 kg 
Dimensiuni L x W x H         605 x 540 x 745 mm 

Configurații:

Completata cu:
- pistol LX-80”
- capăt reversibil 517 SC-6 
- Furtun vidat flexibil 1/4” x 15 m (50')
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Caracteristici Seria 1650e

Filtru colector 

dimensiune mare

Sistem de pompare mai 

coborât proiectat să 

incorporeze filtre și 

gleturi ușoare

›› 

››

››  

›› 

›› 

Coduri de produs INALTATOR:

1650e HR, 230V, EURO 0558773

1650e HR, 240V, AUS 0558778

1650e HR, 110V, UK 0558780

Beneficii cheie:

 

Caracteristici 1650e
Debit volumetric la 12 MPa cu apă            5 l/min
Dimens max. duză                                      .039” 
Greutate                                                     50 kg 
Dimensiuni L x W x H            632x 568x743 mm 

Configurații:

Completat cu:
- Pistol S3,G THD
- Capăt reversibil 523 SC-6 
- Furtun vidat flexibil 3/8” x 15 m (50')

Tehnologie fără perii

Unitatea 1650e este cea mai puternică 
unitate electrică, ideală pentru șantiere mari 
de construcții pentru lucrări de grunduire 
sau aplicări de vopsea

Conceput special pentru lucări medii de 
grunduire 

Datorită supapei de admisie poziționată 
inferior puterea de aspirare este puternică. 
Acest lucru face ca unitatea 1650e să fie 
perfectă pentru materiale cu o vâscozitate 
ridicată. 

Echipat cu afișare digitală și mecanism de 
înclinare. Capabil să suporte 2 pistoale. 

Afișare digitală pentru citirea si prelucrarea 
datelor utilajului, datele de 
consum, de funționare si altele 

Secțiune continuă fără 

manșon, reduce costurile 

de reparații
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Motor fără perie 

Cauciucuri semi-pneumatice: 

manevrabilitate ușoară pe șantier

Mecanism de înclinare: înlocuirea ușoară a materialului

Se blochează în poziția în sus și în jos, cu un bolț de oțel 1/2" și 

bucșă din oțel. Se rotește cu o singură mână pentru a slăbi bolțul 

 Degajarea rapidă a lichidului: nu sunt necesare unelte

Braț blocare: asigură menținerea 

pe loc a lichidului. 

Piesă de legătură pentru 

decuplare rapidă: se decuplează 

rapid furtunul din flitrul colector.

Avantaje:

Sistem de urmărire digital: funcția de diagnosticare completă

Interfața operator:

- Contor litri

- -  Avertizare nivel scăzut vopsea

Diagnosticare:

- -  Voltaj scăzut

- -  Verificare motor

Uzură capăt metalic:

Indică uzura capătului și o 

afișează. 

Perfect pentru lucrări de grunduire

de oțel și pentru a se ridica.
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1650e cu rezervor
               de capacitate mare

Masă de presare 

pentru agitator şi 

reziduuri materiale

Neted și ușor de 

curățat, rezervorul este rezistent 

la solvenți.

 

››

›› 

›› 

Coduri de produs:

Coş inclusiv capac 2312715

Rolă şi sistem de rulare 2309957

Pachet coş şi sistem de rulare 2315342

Beneficii cheie:

Combinând 1650e cu rezervorul de  
capacitate mare, veți obține un sistem 
perfect pentru aplicarea produselor de 
grunduire prin pulverizare.

Cu rezervorul de capacitate mare ușor de 
instalat, zone extinse pot fi prelucrate fără  
reumplere. 

A se lega la Sistemul de Controlul 
TMTemperaturii  pentru a obține o vâscozitate 

a vopselei constantă chiar și la temperaturi 
exterioare variabile.

Capacitate de pana la 100 litri. 

››
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Sistemul de Control al 
TM

Temperaturii  de bază 

 

 

Sistemul de Control al 
TMTemperaturii  avansat ›› 

›› 

›› 

Coduri de Produs Unități de Bază:

Sistem Control Temperatură™ 
de baza

2313185

Sistem Control Temperatură™ 
avansat

2313186

Coduri de produs pentru Chituri de 
pulverizare:

Sistem Control Temperatură  de 
bază Chit

2312712

Sistem Control Temperatură  
avansat Chit 

2312713

TMSistem de Control Temperatura

Alimentare

Căldură maximă degajată
Presiune maximă de operare
Furtun
Vâscozitatea max. a mater. de acoperire
Invervalul de ajustare a temperaturii
Greutate
Dimeniunea max. a duzei 
(funcționareacontinuă cu apă)

Dimeniunea max. a duzei (funcționarea
continuă cu emulsie de vopsea)

16 A
0.6 kW
25 MPa
Dn6 - 10 m - întărit cu oțel
5,000 mPas
20° C - 60° C
3.2 kg
.011”, la peste 50° C: .009”

.015”, la peste 50° C: .013”

16 A
1.3 kW
25 MPa
Dn10 - 15 m - întărit cu textil
25,000 mPas
20° C - 60° C
13.2 kg
.013”, la peste 50° C: .011”

.021”, la peste 50° C: .019”

Beneficii cheie:

Unitățile Sistemului de Control al 
Temperaturii sunt adaptabile pentru toate 
Pompele cu Vid în special pentru seria 
de Performanță.

Se obține o pulverizare excelentă cu un 
minim de pulverizare în exces, prin 
încălzirea vopselei decât prin reducerea 
cantității de vopsea prin utilizarea 
solvenților sau a apei.

Recomandăm utilizarea unităților 
împreună cu un pistol S3. 

Ambele unități sunt disponibile cu chitul 
de pulverizare, incl. pistol, capăt, 
apărătoare și accesorii. 

›› 

Datorită elementului de 
încălzire integrat 
unitatea este compactă 
și ușor de operat.

Unitate de comandă pentru reglarea 
temperaturii precise de la 20° C la 60° C

Sistemul de baza de Control al Temperaturii 
este dezvoltat special pentru aplicarea 
vopselei. Elementul de încălzire si furtunul 
sunt compacte pentru a mări flexibilitatea 
capacităţii de manevrare. 

Datorită cauciucurilor 
practice ale Sistemului 
de Control al 
Temperaturii avansat 
acesta poate fi 
transportat cu uşurinţă 
pe şantier. 

Furtunul de 15 m poate fi în 
mod convenabil înfășurat în 
jurul tamburului.

Sistemul de Control al 
Temepraturii avansat
Această unitate acoperă lucrări 
de vopsire mai exigente. 

De baza Avansat
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Titan PumpRunner 

P/N: 0286008

Alte accesorii:

Accesorii

Duză TR2
Ajustare optimă la obiectul respectiv

››  Asamblare ușoară

››  Schimbare rapidă între două capete cu
dimensiuni diferite

P/N: 692-XXX

Duză Reversibilă

 Dimensiune universală, se potrivește pe 
majoritatea unităţilor

››
 

 Mai puține treceri și o acoperire mai bună față 
de alți competitori datorită modelului plin al 
pulverizatorului cu reziduuri minime 

›› Suprafețe sclipitoare

SC-6+ Duză reversibila P/N: 662-XXX

Duză reversibila Synergy P/N: 671-XXX

Recipient material de 5 Litri
  Ideal pentru pentru cantități mici de 

vopsea sau lac

›› Curățare ușoară

›› Schimbarea rapidă a culorii în orice moment

P/N: 704-453

Pistoale cu Vid

 Reduce la minim  obosirea mâinii

›› Solid, sigur

›› Declanșare de precizie pentru rezultate 
precise

Pistol LX-80” P/N: 580-XXX

Pistol cu Vid S3 P/N: 550-250

Apărătoare duza fără asamblare 7/8" 0289228

Apărătoare duza fără asamblare 11/16" 0289394

Pistol Vid S3, G-Thread, 1/4", Swivel 550-250

Pistol LX-80” duza w/SC-6 580-100A

Pistol LX-80”, Chit duza și Furtun 580-050

Tambur Furtun Reel-EZ 40 cm pentru 30.5 m 1/4"  769-100

Tambur Furtun Reel -EZ 25 cm pentru 15.2 m 1/4"  769-200

Extensie Pistol 15 cm (6") 651-070

Extensie Pistol 30 cm (12") 651-071

Extensie Pistol 45 cm (18") 651-072

Extensie Pistol 60 cm (24") 651-073

Extensie stâlp 90 cm (3') 310-383-1

Extensie stâlp 180 cm (6') 310-386-1

Extensi stâlp Swivel 651-139

Chit Aplicare prin Pulverizare/Rolă 310-110

Chit rolă presiune telescopică 23 cm (9") 310-950 310-950

Furtun Vid 1/4" x 15 m (50'), 214 bar 316-505

Furtun Vid Rulat 3/16" x 1 m (3') 550-240

Filtru Pistol cu ochiuri foarte mici, Roşu 500-200-15

Filtru Pistol Sita cu ochiuri mici, Galben 500-200-10

Filtru Pistol Sita cu ochiuri medii, Alb 500-200-06 

Filtru Pistol Sita cu ochiuri groase, Verde 500-200-03

Filtru colector Sita medie 730-067

Ecran admisie mica (Captator pietre) 700-805

Ecran admisie mare (Captator pietre) 710-046

Lubrefiant Piston -  Sticla 240 ml 314-480

Lubrefiant Piston -  Sticla 120 ml 314-481

LS-10 Liquid Shield Plus – Sticla 1 l 314-482

LS-10 Liquid Shield Plus – Sticla 120 ml                         314-483

Vândut exclusiv prin distribuitori profesioniști

Informaţiile din această broșură sunt bazate pe informaţiile cele 
mai recente la momentul printării catalogului. Titan îşi rezervă 
dreptul de a efectua modificări în orice moment fără înştiinţare. 

Ideal pentru majoritatea pompelor cu piston. 
Ajutor pentru un transport curat și o curățare 
ușoară a unității de pulverizare.

››

››

››

››
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Pompe Airless Electrice

Pompe airless de inalta performanta 
ideale pentru renovarea locuintelor sau 
spatiilor comerciale de dimensiuni mici. 
Motorul puternic cuplat cu pompa cu 
piston cu actiune dubla ofera 
performanta necesara pentru o 
varietate mare de aplicatii. 
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Compact 170

Pentru profesionisti, mesteri si manageri de proprietate care au nevoie de 

capacitate si performanta pentru pulverizare ocazională. 

Pompă cu piston cu 
acţiune dublă
- pompează material pe 
cursa sus si jos pentru o 
operare puternică şi lină 

Mâner transport
- pentru transport facil 

Gresor automat
- pentru lubrefiere 
usoara a tijei pistonului 
si a etanşării 

Furtun vidat 7.5 m (25 ft.)
- foarte flexibil si rezistent 
la îndoit 

Supapă de împingere manuală 
- amorsare rapidă și ușoară 

Pistol LX-80" 
• Reduce oboseala mâinii 
• Întreținere ușoară 
• Include capăt de 
pulverizare 310 și 417

Specificații

Putere motor
Dimens max duză
Debit max.
Lungime furtun
Presiune max de operare

370 W (1/2 hp)
.017”
1 l/min (.26 GPM)
7.5 m (25 ft.)
193 bar (2800 psi)

Configurații:

Complet cu
- Pistol LX-80” 
- Doua capete reversibile
- Furtun vidat 7.5 m (25 ft.) 
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Compact 190

Specificații

Putere motor
Dimens max duză
Debit max.
Lungime furtun
Presiune max de operare

560 W (3/4 hp)
.019"
1.3 l/min (.35 GPM)
15 m (50 ft.)
207 bar (3000 psi)

Configurații:

Complet cu
- Filet G pistol LX-80” 
- Doua capete reversibile
- Furtun vidat 15 m (50 ft.)

Pentru antreprenori care au nevoie de portabilitate, performanță înaltă și 

capacitate substanțială pentru pulverizare lunară la clădiri rezidențiale si 

aplicări ușoare la clădiri comerciale. 

Duză airless 
310 si 419

Mâner cadru telescopic
• Economie de spațiu
• Pentru transport facil

Gresor automat
- pentru lubrefiere usoara a tijei 
pistonului si a etanşării 

Supapă de împingere manuală 
- amorsare rapidă și ușoară 

Sistem de aspirație 
- potrivit pentru toate 
gălețile standard 

Filet pistol LX-80 G
• Reduce oboseala 
mâinii
• Întreținere ușoară 

Furtun vidat 15 m 
(50 ft.)
• Foarte flexibil și 
rezistent la îndoit 

ToolMate™ 
• Cutie unelte 
depozitare practică 
pentru uneltele 
dumneavoastră 

Cauciucuri mari pentru 
aplicări pe șantier 
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Accesorii

Accesorii suplimentare

SC-6 Protectie duza reversibila 7/8"

S3 Pistol vidat

LX-80” Pistol w/SC-6 Tip

LX-80” Pistol, Capat & Kit furtun

15 cm Extensie pistol

30 cm  Extensie pistol

46 cm  Extensie pistol

61 cm  Extensie pistol

90 cm Extensie suport

180 cm  Extensie suport

Extensie articulatie suport

Kit aplicare pulverizare/rola

Kit telescopic rola presiune 23 cm

Furtun vidat 1/4" x 15 m, 214 bar

Scripete furtun vidat 3/16" x 1 m

Filtru pistol foarte fin, Rosu

Filtru pistol foarte fin , Galben

Filtru pistol sita medie, Alb

Filtru pistol sita grosiera, Verde

Filtru tevi colectoare sita medie

Ecran de admisie mic (Prinzator de pietre)

Ecran de admisie mare  (Prinzator de pietre)

Lubrefiant piston – Sticla 240 ml

Lubrefiant piston -  Sticla 120 ml

LS-10 Protectie lichid Plus - Sticla 1 l

LS-10 Protectie lichid Plus – Sticla 120 ml

661-012

520-250

580-100

580-050

651-070

651-071

651-072

651-073

310-383-1

310-386-1

651-139

310-110

310-950

316-505

550-240

500-200-15

500-200-10

500-200-06

500-200-03

730-067

700-805

710-046

314-480

314-481

314-482

314-483

Duză reversibilă

» Mărime universală se potrivește la 
majoritatea bazelor 
» Mai putine treceri si o acoperire mai 
buna decat competitorii datorita 
modelului de ventilator cu urme minime
» Suprafete stralucitoare 

Duză reversibila SC-6+ P/N: 662-XXX 
Duză reversibila Synergy P/N: 671-
XXXX

Pistoale vidate 

» Minimizeaza oboseala mainii 
» Constructie solida si sigura 
» Declansator de precizie pentru 
pulverizare precisă 

Pistol LX-80" P/N: 580-XXX
Pistol vidat S3 P/N: 550-250

Duză TR2 

» Ajustare optima la obiectul particular 
» Asamblare ușoară
» Schimbare rapidă între două 
dimensiuni de duze

P/N: 692-XXX
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