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TITAN PowrLiner

Mașini versatile și �abile de 
trasat marcaje pentru orice tip 
de aplicare - de la delimitări 
parcări municipale și terenuri 
sportive până la piste de 
aeroport și drumuri
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Proiecte mici și la scară mare

Gazon și Terenuri

Imprimare cu șabloane

Străzi și drumuri

De ce Titan™ PowrLiner™?

PERFOMANȚĂ AVANSATĂ

FIABILITATE TOTALĂ

SERVICII NEINTRECUTE

CEA MAI BUNĂ ȘI CEA MAI LUNGĂ GARANȚIE DIN INDUSTRIE

Parcări

Antreprenorii profesioniști, intreprinzatorii particulari și personalul de întreținere nu sunt 
interesați de mașinile complicate: ei doresc să �e făcută treaba rapid și corect. 
Antreprenorii importanti, managerii de întreținere și organizațiile sportive se bazează pe 
Titan, deoarece Titan le oferă o gamă completă și de încredere, versatilă de mașini de trasat 
marcaje, pentru �ecare aplicație - de la locuri de parcare municipale si terenuri sportive la 
piste de aeroport și drumuri. PowrLiners Titan sunt construite pentru performanțe de 
încredere, de precizie - oferind linii clare, curate, pe care nici un sistem de pulverizare cu aer 
sau aerosoli convenționali nu le pot realiza. Un plus de putere și performanță care 
îndeplinește sau depășește pe cea a oricărei instalații de marcat. Utilajele noastre actionate 
mecanic și pulverizatoarele hidraulice au o capacitate de productie de la 1.25 la 9.46 l / min 
și sunt capabile să traseze marcaje de la 32 la 244 metri / minut – cu până la 60% mai mult 
decât masinile de marcat competitive.

• PowrLiners sunt proiectate DE CATRE profesionisti PENTRU profesionisti
• Masinile noastre sunt construite pentru muncă grea și viață îndelungată
• Cea mai recentă tehnologie în inginerie asigură ușurința în utilizare și �abilitate
• Mașinile noastre de marcat îndeplinesc și depășesc așteptările antreprenorilor care doresc 
să execute lucrarea corect DE PRIMA DATĂ

• Tehnologie demonstrată – se �nalizeaza �ecare lucrare rapid si pro�tabil
• Proiectarea si constructia superioare maximizeaza durata de utilizare a masinii de trasat 
marcaje
• Diversitate completă a echipamentului – avem o masina de trasat marcaje pentru �ecare 
aplicatie
• Jumatate de secol de lucrari bine făcute - Titan este marca in care aveti incredere

• Retea �abila si de incredere de vanzari autorizate si distribuitori autorizati
• Cele mai bune servicii pentru clienți din industrie pentru a vă ajuta să selectați și să 
întretineti masina dumneavoastra de trasat marcaje. 
Aplicare profesională și reprezentanți service gata să vă ajute cu recomandări și suport 
tehnic

Atunci când achiziționați un PowrLiner achiziționați performanță. Susținem această  
asigurare și suntem atât de încrezători în calitatea masinilor noastre de trasat marcaje încât 
oferim cele mai bune și cele mai lungi garantii din industrie, inclusiv:
• Defecte producător 3 ani
• oate modelele exceptând PL550/850 (garantie 2 ani)
• Garantie 5 ani motor pe benzină Subaru

Asfalt comercial și 
rezidențial și parcări 
betonate, străzi și 
drumuri

Terenuri sportive și 
gazoane, inclusive 
cele pentru rugby, 
fotbal si gazoane 
municipale pentru 
uz general. 

Piste de aeroport, 
de marfă și 
platforme de 
manevrare marfă

Imprimare cu 
șabloane în scopuri 
speciale

Sisteme disponibile 
de instalații de 
marcat și mașini de 
marcat
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Linia de mașini de 
marcat hidraulice

Titan oferă PowrLiners™ cu 2 pistoale care 
încorporează tehnologia de pompare hidraulică 
pentru utilizare pe termen lung şi pentru lucrări 
di�cile, pentru proiecte de trasat marcaje medii, 
mari si foarte mari. 

HydraDrive™
• Acţionarea �abilă, netedă, cu cursa hidraulică 
lentă a pistonului, extinde considerabil funcţionarea 
operaţională a pulverizatorului. 
• Portarea externă hidraulică a �uidului cu garnituri 
noi, actualizate 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 
e�cientă 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 �abilă, de 
lungă durată. Pulverizatoarele alese de 
antreprenorii serioși cu lucrări la scară mare. 

HydraDrive™

Pompa Severe Service 900™

Valva mecanică elimină 
dispozitivele electronice 
de comutație costisitoare, 
nesigure.

Portarea externă hidraulică a 
�uidului cu garnituri 
actualizate 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 e�cientă şi o viaţă mai 
lungă. 

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



Recomandat pentru lucrul cu normă întreagă la parcări si terenuri sportive

SUBARU GAS ENGINE

Unghi de fuga al roţilor 
frontale
Se blocheaza pentru linii 
drepte precise sau linii radiale 

 
Kit standard al doilea pistol 
Completat cu pistol S-3 pentru linii late sau duble

Cuvă de vopsea de 45 litri

Motor Subaru® 169 cc OHC 

Pistol(ale) care se pot monta pe stanga 
sau dreapta unitatii si ajustabile fata sau 
spate

Furtun anti-static 1/4" x 15m 

Suport de furtun mare, 
sustine 300' de furtun

Cauciucuri pneumatice 
Pentru absorbirea socului

 
POWRLINER™ 4950

Comenzi motor
La indemana utilizatorului

Proiectate si construite pentru antreprenori care au cele mai serioase intentii 
de a �naliza proiectele de trasat marcaje medii şi până la scara mare rapid si 
pro�tabil. PowrLiner 4950 este primul pas la masinile de trasat marcaje 
hidraulice unde puterea si operatiunile greoaie si de lunga durata fac 
diferenta intre o afacere care produce bani si una care nu. 
• Motor �abil pe benzina 169 cc OHC Subaru® 
• Conversie usoara si fara unelte la motorul electric 2 hp Extended-Life DC 
(optional). 

• Suport de pistol versatil care poate � pozitionat sa pulverizeze pe stanga, 
dreapta, in fata sau in spatele masinii de trasat marcaje. 
• Control al presiunii precis de la 28 la 228 bar, pentru a pulveriza straturi 
subtiri pana la marcaje cu vopsea cu eliberare minima de compusi volatili. 
• Cadrul foarte rezistent �nisat cu rasina epoxidica rezistă la solventi duri si 
coroziune. 

PowrLiner 4950
Motor benzină, Powerl               69cc Subaru® OHC Engine 
Presiune max de operare                                              227 bar
Dimens max duza
(1 Pistol)                                                                                0.037"
(2 Pistoale)                                                                           0.028"
Viteza max de pulverizare                                      155 m/min 
Debit max.                                                                      5.7 l/min
Greutate                                                                               137 kg
Dimensiuni                                                 (150 x 69 x 102 cm)   
Cod produs                                                                       0290019

Pistol S-3
Pistol antistatic 1/4” x 15 m 
Recipient vopsea 45 l 
Kit al doilea pistol 
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Cauciucuri pneumatice 
Pentru absorbirea socului

Recipient material de 45 litriHydraDrive™

Motor cu pornire electrica 
Subaru® 211 cc 
Cu indicator nivel de ulei scazut

Kit standard al doilea pistol 
Completat cu pistol S-3 pentru linii 
late sau duble Pistol standard S-3

SUBARU GAS ENGINE

Recomandat pentru lucrul cu normă întreagă la aeroporturi, parcări si terenuri sportive. 

PowrLiner 6950
Motor pe benzina pornire electrica, Power  211cc Subaru® OHC Engine
Presiune max de operare                                                     227 bar
Dimens max capat
(1 Pistol)                                                                                                         0.050”
(2 Pistoale)                                                                                                    0.033”
Viteza max de pulverizare                                                               210 m/min
Debit max.                                                                                                8.5 l/min
Greutate                                                                                                    140 kg
Dimensiuni                                                                            (150 x 69 x 102 cm)                                                                              
Cod produs                                                                                                 0290010

Pistol S-3 
Pistol antistatic 1/4” x 15 m 
Recipient material 45 l 
Kit al doilea pistol 

POWRLINER™ 6950
Proiectele mai mari necesita mai multă putere si un debit mărit. Maşinile de 
trasat marcaje PowrLiner 6950 şi 8950 sunt masinile de bază ale industriei, 
proiectate pentru o utilizare usoara si operare simpla pentru proiectele mari 
care necesita performanta maxima cu minimizarea timpului de nefunctionare 
si intretinere.
• Alimentat de un motor Subaru® 211 cc cu indicator nivel scazut ulei

• Suport de pistol versatil care poate � pozitionat sa pulverizeze pe stanga, 
dreapta, in fata sau in spatele masinii de trasat marcaje. 
• Control al presiunii precis de la 28 la 228 bar, pentru a pulveriza straturi 
subtiri pana la straturi foarte dure
• Cadrul foarte rezistent �nisat cu rasina epoxidica rezistă la solventi duri si 
coroziune. 



Cauciucuri pneumatice
Pentru absorbirea socului

Recipient material 45 litri

Motor cu pornire electrica 
Subaru® 211 cc 
cu indicator nivel scazut ulei 

SUBARU GAS ENGINE

Pistol standard S-3

Kit standard al doilea pistol 
Completat cu pistol S-3 pentru linii 
late sau duble

POWRLINER™ 8950
Proiectele mai mari necesita mai multă putere si un debit mărit. Maşinile de trasat marcaje PowrLiner 6950 şi 8950 sunt masinile de bază ale industriei, 
proiectate pentru o utilizare usoara si operare simpla pentru proiectele mari care necesita performanta maxima cu minimizarea timpului de nefunctionare si 
intretinere.
• Alimentat de un motor cu pornire electrica Subaru® 211 cc cu indicator nivel de ulei scazut
• Suport de pistol versatil care poate � pozitionat sa pulverizeze pe stanga, dreapta
• Control precis presiune de la 28 la 228 bar, pentru a pulveriza straturi subtiri pana la marcaje cu vopsea cu eliberare minima de compusi volatili. 
• Cadrul foarte rezistent �nisat cu rasina epoxidica rezistă la solventi duri si coroziune. 

HydraDrive™

Recomandat pentru lucrul cu normă întreagă la aeroporturi, drumuri, parcări si terenuri sportive. 

 

PowrLiner 8950
Motor pe benzina, Power             211cc Subaru® OHC
Presiune max de operare                                     227 bar
Dimens max. capat
(1 Pistol)                                                                      0.054"
(2 Pistoale)                                                                 0.038"
Viteza max de pulverizare                                 229 min
Debit max.                                                            9.5 l/min
Greutate                                                                    142 kg
Dimensiuni                                          (150x69x 102 cm)
Cod produs                                                             0290011

Pistol S-3 
Pistol antistatic 1/4” x 15 m 
Recipient material 45 l 
Kit al doilea pistol 
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COMING SOON

LAZYLINER™ Pro

LAZYLINER™ Elite

LAZYLINER™ Compact

• 169cc Subaru OHV/OHC (Pornire la sfoara)
• Cauciucuri standard pneumatice - 16" x 4.5"
• 0-12 mph înainte - 0-7 mph marşarier 
• Scaun reglabil în mai multe pozitii (inainte/inapoi, alaturat)
• Pedale picior reglabile pe inălţime
• Cârligul nu este inclus
• Cod produs: 0290041

• Pornire electrică 211cc Subaru® OHV/OHC
(sistem de încărcare bobină de 200 watt)
• Cauciucuri pneumatice HD - 16” x 6.5”
• 0-12 mph înainte - 0-7 mph marşarier
• Bară de protectie motor 
• Scaun reglabil în mai multe pozitii (inainte/inapoi, alaturat)
• Pedale picior reglabile pe inălţime
• Cârligul nu este inclus
• Cod produs: 0290040

• Singura maşină din industrie cu o singură roată
• Compact, portabil şi uşor de transportat
• 126cc Subaru OHV/OHC (Pornire prin tragere)
• 0-12 mph înainte - 0-7 mph marşarier
• Doar 121 lbs / Dispozitiv de trasare lung doar de 7.5'
• Carligul nu este inclus
• Disponibil vara 2014
• Cod produs: 0290042

Seria LAZYLINER™ 

Tavă

 

 

 

Cârlige și bare de protecție

Compact Pro Elite

PowrLiner 2850 - 0290043 0290043

PowrLiner 4950 0290047 0290044 0290044

PowrLiner 6950/8950 0290048 0290045 0290045

Graco 3900 & superior 0290050 0290049 0290049

Bară de protecție - 0290646 -

• Sistem tavă atașabil 
optional pentru a căra 
elemente suplimentare
• Utilizabil doar la 
modelel Pro si Elite. 

Cod produs: 0290645

Mașinile nu sunt livrate cu cârlig; utilizati tabelul pentru a identi�ca ce cârlig să comandați.



Pulverizator cu Scut WINDGUARD™ 

LINESITE™

HANDIBEAD™ Dozator Granule

• Include două lasere, kit de montare, și pachet de reîncărcare baterie
• Foarte bun pentru porniri/opriri, marcaje curbe, executarea liniilor foarte precise și pregătirea noilor angajați 
• Lasere de intensitate foarte mare (verde) vizibile la lumina zilei
• Compatibil cu majoritatea mașinilor de marcat
• Diametru fascicul: 3 x 5mm
• Pulverizatorul nu este inclus

Cod produs: 0290038A

Scutul pulverizator permite pulverizarea ajustabilă cu grosime de 4", 6" sau 8". Pentru a pulveriza un model 
mai lat, a se asambla scuturile mai depărtate. Dacă se dorește pulverizarea mai ingusta, a se asambla scuturile 
mai apropiate. 
• UPC 024964213863
• Greutate 5.5 LBS

Cod produs 0290623

• Utilizat pentru imprastierea particulelor re�ectorizante sau a altor materiale pe suprafetele vopsite cum ar � 
trecerile pietonale sau benzi de oprire. 
• Valoarea acestui produs consta in faptul ca cei care efectueaza marcaje nu trebuie sa mai imprastie manual 
granule de sticla pe benzile de oprire sau trecerile pietonale. Le pot aplica cu un aplicator care asigură 
consistenţă și acurateţe. 
• Difuzorul reglabil poate dispersa material până la lăţimea de 15”. (Poate � îndepărtat pentru distribuirea pe 
linii mai înguste)
• Compatibil cu majoritatea mașinilor de trasat marcaje
• Include 3 duze (mică, medie, mare)

Cod produs: 0290038A
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Mâner de rabatare – 
încape ușor în cele mai 
multe portbagaje și SUV-uri

Fără pane de cauciuc
Anvelope pline speciale 
pentru o cursă lină

-
 

Găletă de vopsea 
de 19L (nu este inclusă)

Motor 37.7 cc 4

Pistol pulverizator LX-40

Roata din față �xă 
Mereu se deplaseaza drept

Masini de trasat 
marcaje acționate 

cu ambreiaj 
Titan oferă PowrLiners™ acționate cu ambreiaj care 
sunt perfecte pentru proiectele de marcare de început 
sau medii. 

Linia de masini de trasat marcaje cu pistoane 
actionate prin ambreiaj

Secțiune lichid durabilă
• Proiectarea exclusivă a sectiunii de lichid nu necesită 
cilindru; reducerea părtilor ce se pot uza reduc 
costurile de întreținere
• Supapele rotative cu bilă din oțel inoxidabil nu 
permit ca reziduurile să se lipească si astfel reduc 
timpul de nefunctionare si maximizeaza 
performanta. 
• Se pot accesa si curăța supapele cu bilă fără a 
deteriora ambalajele sau a înlătura sectiunea cu lichid
• Carcasa pompei dintr-o singură bucată modulară, 
brevetată, face ca deservirea de rutină să �e rapidă și 
ușoară - durează cu până la 30% mai mult decât 
masinile de trasat marcaje competitoare. 
• Ambalajele auto-reglabile statice dintr-o bucată cu 
curățare buză durează cu până la 50% mai mult; 
garanția pe viață a cilindrului înseamna pulverizare 
mai multa si griji mai putine. 
• Scaunele reversibile de admisie și evacuare durează 
de doua ori mai mult ca scaunele standard 

Motor �abil pe benzină Subaru (PL2850)
• Tehnologia motorului demonstrată – obțineți 
performanță și �abilitate avansată cu motoarele cu 
came supendate care au cea mai puternica rație CP la 
l/min. care crește e�ciența combustibilului
• Funcționare silențioasă - 33% mai putine parti 
mobile fac acesta să �e unul dintre cele mai 
silențioase motoare operationale din zilele noastre
• Pornire ușoară - 30% până la 40% mai putină forță 
de tragere decât celelalte �rme care produc motoare
• Garanția motorului 5 ani 

Aceste mașini de trasat marcaje sunt proiectate 
pentru operarea economică și pulverizarea 
precisă liniară. Ideală pentru personalul de 
întreținere și personalul începător până la 
antreprenori de servicii complete. 

POWRLINER™ 550
PowrLiner 550 este proiectat pentru antreprenorii începători si personalul de întreținere care are nevoie 
de o mașină de trasat marcaje standard capabilă de pulverizare la presiune mare pentru lucrări mici pe 
pavaje, iarbă sau gazon. Modelul simplu si compact cântărește doar 30 kg – ușor de utilizat, ușor de 
transportat șu ușor de depozitat. Necesită un singur operator pentru a � transportat și încape în 
majoritatea portbagajelor auto. 
• Modelul ușor face ca imprimarea cu șabloane să �e usoară si rapidă
• Perfect pentru orice organizatie si buget municipal
• Presiune de pulverizare �xă
• 2 ani garanție împotriva defectelor producătorului

PowrLiner 550 Doar pentru produse din latex

 

Dimens max duza (1Pistol) 
Presiune max 
Viteza max de pulverizare 
Motor 
Greutate
Filtru admisie vopsea 
Conector furtun
Grosime linie 
Dimensiuni
Cod produs                                                             

· Pistol pulverizator LX-40 cu �ltru în mâner 
· Duza reversibila de trasare SC-6 
· 1/4” x 7.5 m furtun vidat

0.019" – Marcaj Rutier 
207 bar 

32.3 m/min 
4 timpi, benzina

 29.5 kg 
sita 10μ 

1/4” NPS(M) 
5 - 30 cm 

104 x 53.3 x 81.3 cm 
0290004

Pistol pulverizator LX-
40 cu �ltru în mâner și 
capăt reversibil de 
trasare SC-6TM



Control presiune DirectLink™ - 
singurul sistem de control presiune 
actionat de ambreiaj centrifugal de 
pe piață

-

Motor 37.7 cc 4

Blocare drept sau unghi de 
fugă roata din față liber 

Unghi de fuga roata pivotanta frontala -
Se deplaseaza drept si se deblocheaza 
pentru o manevrare mai usoara 

1/4" x 15 m furtun 
pulverizare antistatic 

Pistol pulverizator LX-80”
 

 

Motor Subaru 126cc, OHC 
Cu indicator nivel de ulei scazut 

SUBARU GAS ENGINE

Eliberare maneta optional 
disponibil P/N 0293970

 
 

POWRLINER™ 850
PowrLiner 850 este proiectat pentru antreprenorii incepatori, 
personalul de intretinere gazon sportiv, care au nevoie de o 
masina de trasat marcaje standard capabila de presiuni mari de 
pulverizare pentru lucrari mici pe pavaje, iarba sau gazon. 
Modelul simplu, compact, cantareste doar 32 kg – usor de 
utilizat, usor de transportat si usor de depozitat. Necesita un 
singur operator pentru transport si incape cu usurinta in 
majoritatea portbagajelor auto. 
· Modelul usor face sablonarea sa se faca cu usurinta si rapid
· Perfect pentru orice organizatie sau buget municipal 
· Presiune reglabila de la 7 - 207 bar 
· Pistol detasabil pentru randamentul sablonarii
· Garantie 2 ani pentru defectele producatorului

POWRLINER™ 850
PowrLiner 2850 este proiectat pentru a face față rigorilor utilizării constante pe pavaje, terenuri și 
gazon. Este masina de trasat marcaje intermediară perfectă care poate face față proiectelor cu un 
pistol, proiecte care sunt prea mari pentru celelalte masini de trasat marcaje. 
• Sectiunea de lichid are un piston cu cursă mai lentă, rata ciclurilor mai lentă și deplasarea mai 
mare pentru o viață de performanță mai mare. 
• Evacuare mai ridicată și o utilizare mai îndelungată susținută într-un design care cântărește 
numai 73 kg - ușor de utilizat, de transportat și de depozitat. 
• Suport de pistol versatil care poate � pozitionat sa pulverizeze pe stânga, drepta, în fața sau 
spatele mașinii de trasat marcaje
• Ideal pentru proiecte medii pe terenuri sportive și pavaje; manevrabilitate usoara poate face viraje 
stranse si sablonarea usoara si rapida. 
• Perfect pentru antreprenorii care au nevoie de o masina de trasat marcaje de capacitate medie, 
manevrabila pentru proiectele unde utilajele mari nu sunt pro�tabile. 
• Disponibil kit optional 2 pistoale

Pistol pulverizator detasabil 
LX-80” cu �ltru în mâner și 
capăt reversibil de trasare 
SC-6TM

Asamblare ajustabila pistol – 
Pistol care se poate monta pe 
partea stanga sau dreapta a unitatii 
si este ajustabil spre fata sau spate 

Manere ajustabile, 
telescopice, pentru comfort 

Pistol pulverizator LX-40 
cu �ltru în mâner și 
capăt reversibil de 
trasare SC-6TM

Pistol pulverizator LX-40”

Mâner rabatabil-transport si depozitare cu usurinţă

Suport găleată de vopsea 
19 litri (nu este inclusă)

Asamblare reversibila 
pistol-trasarea dungilor 
in fata sau spatele rotilor

Fără pane de cauciuc
Anvelope pline speciale pentru o cursă lină

· Pistol pulverizator cu �ltru in maner 
LX-40” 
· Duza reversibila de trasare SC-6 
· 1/4” x 7.5 m furtun vidat 

PowrLiner 850 Doar pentru produse din latex

 

Dimens max capat  (1 Pistol)      0.021" - Traffic marking 
                                                           (1 Pistol) 0.017” - Airless 
Presiune max                                                                  207 bar 
Viteza max de pulverizare                                  32.3 m/min 
Motor                                                               4 timpi, benzina
Greutate                                                                          29.5 kg
Filtru admisie vopsea                                                sita 10μ 
Conector furtun                                                   1/4” NPS(M) 
Grosime linie                                                           (5 - 30 cm) 
Dimensiuni                                         (104 x 53.3 x 81.3 cm) 
Cod produs                                                                   0290005

 

· Pistol pulverizator cu �ltru in 
maner LX-80” 
· Duza reversibila de trasare SC-6 
· 1/4” x 15 m furtun vidat

PowrLiner 2850
Dimens max capat
(1 Pistol)                                                                    0.032”
(2 Pistoale)                                                                    0.019”
Presiune max                                        228 bar
Viteza max de pulverizare                              126.8 m/min  
Motor                                      benzina Robin-Subaru 43 CP
Greutate                                                               (62.6 kg)
Filtru admisie vopsea                                                sita 10μ
Conector furtun                               1/4” NPS(M)
Grosimea liniei                                  (5 - 60 cm)
Cod produs 1 pistol                                    02900048
Cod produs 2 pistoale                                    02900049

www.italiastar.ro 11
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Caracteristici

PowrLiner™ 550 PowrLiner™ 850 PowrLiner™ 2850

Piesa #  :   1  Pistol 
2 Pistoale

0290004 
—

0290005
—

0290008
0290009

Dimens. Max. Duza:    1 Pistol
2 Pistoale

0.019"
—

0.021" (Trasare Marcaje), 0.017” (Vidat)
—

0.032”
0.019”

Presiune max de operare: 207 bar 207 bar 207 bar

Viteza max de pulverizare* 32.3 metri pe minut  32.3 metri pe minut  126.8 metri pe minut 

Alimentare 37.7 cc, motor 4 timpi, benzina 37.7 cc, motor 4 timpi, benzina 4.3 CP motor 4 timpi, benzina
Robin-Subaru 

Motor pe benzina, Alimentare — — —

Greutate (29.5 kg) (29.5 kg) (62.6 kg)

Filtru admisie vopsea sita 60μ sita 60μ sita 60μ

Conector furtun 1/4” NPS(M) 1/4” NPS(M) 1/4” NPS(M)

Grosime linie (5 - 30 cm) (5 - 30 cm) (5 - 60 cm)

Dimensiuni
104 x 53.3 x 81.3 cm 104 x 53.3 x 81.3 cm

—

Pistol vidat LX-40 Pistol cu �ltru in maner LX-40 Pistol cu �ltru in maner LX-80” Pistol cu �ltru in maner

Capat vidat SC-6 Duza Reversibila SC-6 Duza Reversibila SC-6 Duza Reversibila

Furtun vidat 1/4” x 7.5 m furtun vidat 1/4” x 7.5 m furtun vidat 1/4” x 7.5 m furtun vidat

Manualul utilizatorului 0293748 0293141 0290919

Kit optional motor electric — — —



PowrLiner
PowrLiner ™ 4950 PowrLiner ™ 6950 PowrLiner ™ 8950

—
0290019

—
0290010

—
0290011

0.037”
0.028”

0.050”
0.033”

0.054”
0.038”

227 bar 227 bar 227 bar

155 metri pe minut  210 metri pe minut  229 metri pe minut  

— — —

Subaru 169cc, 5.7 Cp Subaru 169cc, 5.7 Cp  
(pornire electrică)

Subaru 169cc, 5.7 Cp  
(pornire electrică)

(137 kg) (140 kg) (142 kg)

sita 60μ sita 60μ sita 60μ

1/4” NPS(M) 1/4” NPS(M) 1/4” NPS(M)

(5 - 60 cm) (5 - 60 cm) (5 - 60 cm)

150 x 69 x 102 cm 150 x 69 x 102 cm 150 x 69 x 102 cm

S-3 Pistol S-3 Pistol S-3 Pistol

SC-6 Duza Reversibila SC-6 Duza Reversibila SC-6 Duza Reversibila

1/4” x 15 m furtun anti-static 1/4” x 15 m furtun anti-static 1/4” x 15 m furtun anti-static

0290921 0290915 0290917

506-719 — —

PowrLiner™ 550 PowrLiner™ 850 PowrLiner™ 2850
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Kit gazon SureTrak™ Kit pistoale suspendate

Recipient material 45 lKituri sablonare

Kit al doilea pistol pentru linii dubleSistem dozator granule
Dozeaza granulele din sticla precis 

Descriere  Grosime linie      Cod produs 
Kit 1 pistol cu sau fara cuva 10 - 15 cm 424-826
Kit al doilea pistol (doar dozator)  10 - 15 cm 424-816
Kit 2 pistoale cu sau fara cuva 10 - 15 cm 424-836
Kit 1 pistol cu sau fara cuva 30 cm 424-840
Kit al doilea pistol cu sau fara cuva 30 cm 424-841

Accesorii

Turnate din polietilena 1/8" (.15 cm), aceste 
sabloane sunt foarte durabile si stau drepte 
pe sufrafetele care urmeaza sa �e sablonate 
pentru marcaje curate si precise. 
Cod produs. 0290934 contine:
• 39" (55 cm ) Handicap
• 4" (10 cm) Vizitatori
• 12" (30 cm) Numerele 0-9
• 4", 12" (10, 30 cm) Banda incendiu
• 4" (10 cm) Rezervat
• 42” (105 cm) Sageti drepte si curbate
• 4”, 12” (10, 30 cm) Nu parcati 
Cod produs. 0290933 contine:
• 39” (99 cm ) Handicap
• 12” (30 cm) Nu parcati
• 12” (30 cm) Numerele 0-9 
Cod produs. 0290932 contine:
• 39” (99 cm ) Handicap

Sustine pana la 45 litri de vopsea 

Cod produs. 759-130

Complet cu pistol pentru linii 
late sau duble. Se monteaza pe 
oricare parte a masinii de 
trasat marcaje. 

Cod produs.       759-138 (S-3) 
                              759-038 (S-5)

PowrLiner 2850 kit al doilea 
pistol
Cod produs. 0290310

Elimina miscarea laterala cand se 
traseaza marcaje pe gazon inegal. 

Cod produs. 759-155

• Mentine pistolul la inaltimea 
potrivita fata de suprafata 
pentru linii perfecte pe teren 
accidentat.
• functioneaza de minune pe 
pavaje, iarba si gazon. 
• A se atasa la 4950 sau mai 
mare.

Cod produs. 759-120



Lubre�ant piston Lichid scut plus

Pistol S-3

Pistol LX-40 Pistol LX-80

Accesorii diverse

· Formula speciala pentru a preveni aderenta materialelor 
pe tija pistonului
· Potrivit pentru majoritatea pompelor cu piston vidat

Sticla 113 ml       Cod produs. 314-481
Sticla 227 ml       Cod produs. 314-480
Sticla 1 L               Cod produs. 700-926

• Curata si protejeaza sistemul de pulverizare impotriva 
ruginirii si coroziunii
• Extinde viata pompei dvs.
• Acum si cu protectie anti-inghet

Sticla 113 ml          Cod produs. 314-483 
Sticla 1 L                  Cod produs. 314-482

• Construit in intregime din metal 
• Filtru in maner
• Supapa cu bila din carbura de wolfram 
asigura o viata lunga
• Include duza reversibila 517 SC-6+™ 
• Presiune nominala la 207 bar

Cod produs. 550-540

• Construit in intregime din metal 
• Pivot de presiune mare
• Filtru in maner
• Supapa cu bila din carbura de wolfram 
asigura o viata lunga
• Duza reversibila TR1 ™ 
• Presiune nominala la 250 bar 

Cod produs. 586-150A

· Construit in intregime din metal
· Pivot de presiune mare
· Treceri de lichid din otel inoxidabil 
· Supapa cu bila din carbura de wolfram 
asigura o viata lunga
· Declansator cu degetul Easy 4
· Duza reversibila TR1 ™
· Presiune nominala la 270 bar

Cod produs. 0550060

Kit gabarit �uid                         Cod produs. 0508239
Aparator pistol 
care nu se monteaza                        Cod produs.  0289228
Indicator linie                         Cod produs. 424-620
Extensie pistol 46 cm                          Cod produs. 651-072
Kit incepator Part Renu                         Cod produs. 0521010
Cool�o, 1 Galon                          Cod produs. 430-361
Curatator duza                          Cod produs. 314-207
Pl850 Tambur cablu                          Cod produs. 0293970
1/4” x 15 m Furtun vidat                       Cod produs. 316-505 
3/8” x 15 m Furtun vidat                       Cod produs. 0291006 
1/4"x 1.8 m Scripete furtun vidat       Cod produs. 316-533

www.italiastar.ro 15



Trasare marcaje

Duză reversibila TR� 

Duze recomandate (694-XXXXXXX)

Dimens 
duza

Dimens 
duza 
sablon

Steag
Filtru
(inserati 
culoare)

Utilizare Cod produs

2308 623 Galben Alb Marcaje / Sablonare 694-2308623

2108 621 Galben Alb Marcaje / Sablonare 694-2108621

1908 519 Galben Alb Marcaje / Sablonare 694-1908519

1708 517 Galben Alb Marcaje / Sablonare 694-1708517

  

Duze recomandate (697-XXX)

Dimensiune duza
.013” .015” .017” .019” .021” .023” .025” .027” .029” .031” .035” .039” .043”

Gr
os

im
e l

ini
e
(in
ch
es/
cm
)

 5 cm 213 215 217 219
 10 cm 413 415 417 419 421 423 425 427 429 431 435 439 443
 15 cm 617 617 619 621 623 625 627 629 631 635 639 643

 20 - 25 cm 821 823 825 827 829 831 835 839 843

Duză reversibila TR�

Su
pu

s m
od

i�
ca

ril
or

 JB
70

37
8B

 / 
SL

40
28

0  
05

/2
01

4 M
S

Duze plate

Duze recomandate (018-XXXX)

Dimensiune duza
17 19 21 23 25 36 43 45 47 49 52 53 57 59 62 72 78

02 6202
03 4503 5203 7203 7803
04 1704 2304 2504 3604 4304 4504 4904 6204
05 5305 5705 7205 7805
06 2106 4306 4506 4706 4906 5306
08 4308 4508 4708 5308 5708 5908 6208
10 5310
12 4312 4512 4912 5212 5912

Distribuit de catre: Vândut exclusiv prin distribuitori autorizati

Toate informatiile continute in aceasta brosura sunt bazate pe ultimele 
informatii disponibile la data printarii. Titan isi rezerva dreptul de a 
efectua modi�cari in orice moment, fara noti�care. 

Cel mai bun model de ventilator din industrie
• Linii foarte precise
• Grosime linie foarte consistenta
Cele mai durabile duze de trasat marcaje de pe 
piata
· Pelicula de vopsea uniforma pe �ecare linie
· Mai putina vopsea irosita

Dimensiuni duze usor de citit
· 417 = 4" banda, .017" ori�ciu

· Trecerea printr-o rasucire la 
modele mai inguste sau mai late 
· Control si viteza la varful degetelor
· O duza cu doua modele
· Grosime pelicula consistenta atunci 
cand se utilizeaza modele inguste 
sau late
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