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NAŠE MISE

Naše kvalita a spolehlivost.

Vaše produktivita a úspěch v podnikání. Neustálý dialog s 
našimi zákazníky umožňuje další rozvoj a zdokonalování 

našich produktů.

Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu jsou založeny na informacích dostupných v době tisku. Firma TITAN a E-CORECO si vyhrazuje právo provádět 
změny bez předchozího upozornění. Vzhledem k progresivním inovacím se specifikace může postupně měnit. Pro další informace prosím kontaktujte naši 

firmu nebo autorizovaného distributora, ev. volejte náš specializovaný zákaznický servis.
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POWRLINER™

Vhodná volba značkovacích strojů 
pro firmy a živnostníky, kteří potře-
bují profesionální vybavení.
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Zmenšete svou zátěž a zvyšte 
produktivitu díky našemu pohonu. 
Ekonomické řešení pro zlepšení 
Vašeho podnikání

LAZYLINER11

AIRLESS-
TRYSKY
Nejodolnější airless trysky na trhu. Zvýšení 
ostré linky a úspora peněz.

14

SPECIFIKACE 
ZNAČKOVACÍCH 
STROJŮ
Porovnejte si jednotlivé stroje od firmy 
TITAN a vyberte si ten, který nejlépe 
vyhovuje Vašim potřebám.

15

ASE THERMO-
PLASTICKÉ 
ZNAČENÍ
Thermoplastická aplikace pro 
rychlost a maximální výkon

16
PŘÍSLUŠENSTVÍ 
PRO 
VODOROVNÉ 
ZNAČENÍ
DÍky velkému příslušenství rozšíříte 
možnosti a efektivitu Vašeho zařízení

12

VODOROVNÉ ZNAČENÍ

ADRESA

E-CORECO s.r.o.

Na Roudné 102

301 00 Plzeň

Email: info@e-coreco.cz

Tel. +420739330816

Pro další informace se obraťte na jednu z našich 
poboček.

Navštivte naše webové stránky na: 

www.e-coreco.cz 
www.e-coreco.sk

TECHNICKÝ SERVIS

profi@e-coreco.cz v ČR
obchod@e-coreco.sk v SK

E-CORECO SK s.r.o.

Kráľovská ulica 8/7133

927 01 Šaľa

Slovenská republika

Tel. +421 948882849
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 POWRLINER™

Titan nabízí stroje pro náročné 
aplikace poháněné hydraulickou 
pumpou a řízenou spojkou. 

Hydraulické stroje pro VDZ (S. 5 - 7)

Titan má několik různých zařízení řady PowrLiner se 
zabudovanou technologií hydraulického čerpadla pro 
dlouhodobé použití při velký a rozsáhlých projektech 
vodorovného značení.

SPEEFLO® HYDRADRIVE™

 spolehlivý pohon s plynulým a pomalým chodem, který  
 významně prodlužuje životnost

  Vnější hydraulické přemostění společně s novým typem 
těsnění usnadňují servis

  SAE-O-kroužek, těsnění a přesná pozice pístu zajšťují 
maximální životnost

SEVERE SERVICE™ 900 Čerpadlo

  Válec a píst jsou teplně ošetřeny procesem, který 
zvyšuje životnost čerpadla až o 150% oproti 
konkurenčním systémům

  Samonastavitelná těsnění odolávají přepětí a 
předčasnému opotřebení

 Vstupní ventil lze snadno vyjmout a provést čistění nebo  
 údržbu

  Vstupní a výstupní sedla ventilů jsou otočná a lze je 
použít z obou stran a tím prodloužit životnost. Zvětšená 
kulička zajišťuje efektivní činnost a delší funkčnost

   Odolný přepínač Prime/Spray pro rychlou, plynulou 
a spolehlivou změnu a rychlejší čerpání v primárním 
okruhu

Stroje s plynulou spojkou (S. 8 - 10)

Stroje s plynulou spojkou řady PowrLiner firmy Titan 
jsou perfektním řešením pro menší a střední projekty 
a zakázky

ODOLNÁ HYDRAULICKÁ ČÁST

  Patentovaná, kompaktní skříň čerpadla modulární 
konstrukce umožňuje rychlou a snadnou běžnou 
údržbu. Ve srovnání s konkurencí má až o 30 % delší 
životnost

  Patentovaná jednodílná samonastavitelná těsnění s 
životností prodlouženou až o 50 % . 

  Dělší životnost válce znamená, že můžete stříkat 
více s menším opotřebením.

  Otočná sedla ventilů mají dvojnásobnou životnost 
oproti standardním

SPOLEHLIVÝ BENZÍNOVÝ MOTOR

  Ověřená technologie

  Tichý provoz

  Lehký start
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SPRÁVNÉ ZAŘÍZENÍ PRO KON-
KRÉTNÍ PROJEKT
Tato tichá a velmi výkonná zařízení pro 
vodorovné značení jsou vybavena hydraulickým 
čerpadlem s dlouhým a pomalým zdvihem. 
Vyznačují se ekonomickým provozem 
a spolehlivostí. Jsou vhodná i pro velké 
projekty profesionálních firem a živnostníků. 

SmartArm™ 
Bočně a výškově nastavitelné 
rameno pro snadné přizpůsobení 
a nastavení výšky a vzdálenosti 
trysek.

DeadLock™ Řídítka 
Snadno nastavitelná ve třech 
směrech : prodloužení, zasunutí, 
otáčení směrem nahoru a dolů 
nebo dopředu a dozadu

Speeflo® HydraDrive™ 
Pohon s plynulým chodem a 
pomalým zdvihem pro extrémní 
výkon a spolehlivost

PowrCenter™ 
Všechno důležité příslušenství 
máte v dosahu rychle dostupné. 
Např. držák telefonu, nápoje a 
trysek.
Telefon, nabíječka a šálek není součástí dodávky

Severe Service™ 900 Pumpe 
 Válec a píst jsou teplně ošetřeny 
procesem, který zvyšuje životnost 
čerpadla až o 150% oproti konku-
renčním systémům. Samonastavi-
telná těsnění odolávají přepětí a 
předčasnému opotřebení.

HYDRAULICKÉ STROJE PRO VODOROVNÉ ZNAČENÍ
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POWRLINER™ 
4955
5,7 l/min

Vlastnosti:

SmartArm™

Lze použít na pravé i levé straně, 
vpředu nebo vzadu

Přesné nastavení tlaku
Od 27 do 227 barů, přesně podle 
potřeby daného projektu

Robustní rám
Pevný s odolným povrchem proti 
agresivním rozpouštědům a korozi 

Sada 2 pistolí
Kompletní sada dvou airless pistolí 
S3, hadic a trysek pro nástřik 
širších nebo dvojitých čar

45-Litrová nádoba na barvu

Pneumatiky
proti otřesům

Praktický držák hadic
Pro praktické uskladnění stočené 
hadice

Výměna za elektrický 
pohon

   

2 PS Electric Converto Kit
506-719

Jednoduchá výměna pohonu bez 
nutnosti použití nářadí tam, kde 
nelze použít benzinový motor
Pouze pro zařízení PowrLiner 4950, 4955 a všechna  XLT-
zařízení

Doporučujeme pro práce na parko-
vištích a sportovištích

PowrLiner 4955
Konstruován a vyvinut pro náročné zákazníky, kteří mají zájem o rychlé a 
efektivní řešení středně velkých až velkých zakázek vodorovného značení. 
PowrLiner 4955 je prvním krokem z řady hydraulicky poháněných strojů, které 
se vyznačují dlouhou životností a odolností. 

PowrCenter™

Provedení s praktickým a 
jednoduchým ovládáním

DeadLock    
Řídítka
Snadné nastavení 
ve 3 směrech

SmartArm™

Pro rychlé a snadné 
nastavení čar a 
praktickou přepravu

Speeflo® HydraDrive™

Pro extrémní výkon a 
spolehlivost.

HYDRAULICKÝ

3 JAHRE 
GARANTIE
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POWRLINER™ 
6955/8955

8,5/9,5 l/min

Vlastnosti:

SmartArm™

Lze použít na pravé i levé straně, 
vpředu nebo vzadu

Přesné nastavení tlaku
Od 27 do 227 barů, přesně podle 
potřeby daného projektu

Robustní rám
Pevný s odolným povrchem proti 
agresivním rozpouštědům a korozi 

Sada 2 pistolí
Kompletní sada dvou airless pistolí 
S3, hadic a trysek pro nástřik 
širších nebo dvojitých čar

45-Litrová nádoba na barvu

Pneumatiky
proti otřesům

Praktický držák hadic
Pro praktické uskladnění stočené 
hadice

Další výbava:

Elektrický startér

Alarm nízké hladiny oleje

Doporučujeme pro práce na plný úvazek 
na parkovištích, letištních plochách, 

silnicích, parcích a sportovištích

PowrLiner 4955 PowrLiner 6955 PowrLiner 8955
SPECIFIKACE

Max.průtok - Benzin 5,7 l/min 8,5 l/min 9,5 l/min

Max.průtok - Elektrisch 4,2 l/min ---- ----

Max. vel.trysky - 1 pistole 0,94 mm 1,27 mm 1,372 mm

Max. velikost trysky -  
2 Pistole 0,711 mm 0,838 mm 0,965 mm

Max. tlak 227 bar 227 bar 227 bar

Motor - Benzin 169 cm³ Subaru® OHC

211 cm³ Subaru®  
se startérem a 

alarmem malého 
množství oleje

211 cm³ Subaru®  
se startérem a 

alarmem malého 
množství oleje

Obj.č.. Obj.č.. Obj.č..

0290052 0290053 0290054

PowrLiner 6955/8955
Větší zakázky potřebují větší výkon a rychlejší průběh. Tato zařízení jsou stěžejní 
variantou v oboru aplikace vodorovného značení. Jsou konstruovány tak, aby 
zvládly zátěž s minimem přerušení a odstávek při údržbě, tak abyste měli k 
dispozici spolehlivé a bezproblémové řešení.

Všechny tři hlavní modely řady PowrLiner 
jsou vybaveny airless pistolí S-3 z nerezové 
oceli a TR1 tryskou

PowrCenter™

Provedení s praktickým a 
jednoduchým ovládáním

DeadLock 
Řídítka
Snadné 
nastavení ve 3 
směrech

SmartArm™

Pro rychlé a snadné 
nastavení čar a 
praktickou přepravu.

Speeflo® HydraDrive™

Pro extrémní výkon a 
spolehlivost.

HYDRAULICKÝ

3 JAHRE 
GARANTIE
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PowrLiner 550
SPECIFIKACE

Max.průtok 1,25 l/min
Max. vel.trysky - 1 
pistole 0,483 mm

Max. tlak 207 bar

Hmotnost 38 kg

Motor - Benzín 37,7 cm³ 
čtyřtaktní motor

Obj.č..

0290004

PowrLiner 550
Je určen pro menší práce a pracovníky údržby, kteří potřebují levné a spolehlivé 
řešení s důrazem na kvalitní nástřik asfaltových ploch, přírodních nebo umělých 
povrchů. Je snadno ovladatelný, lehce se přepravuje i v menších vozidlech nebo 
dodávkách. K jeho obsluze stačí jeden pracovník a je to perfektní řešení pro 
menší obce a firmy.

POWRLINER™ 
550

1,25 l/min

Vlastnosti:

Lehká konstrukce
Pro rychlé a snadné provádění 
menších zakázek

Konstantní stříkací tlak

Žádné proražení pneu
Speciálně navržená guma pro 
hladký chod a malý valivý odpor

Pevné přední kolo 
Stále směřující vpřed

Sklopná rukojeť
Pro snadné skladování a přepravu

Držák pro nádobu na barvu

Dodáváme bez nádoby

2 letá záruka
Na výrobní vady

Doporučujeme pro malé a přechodně 
střední práce např. na parkovištích 

nebo sportovištích

Modely PowrLiner ™ 550 a 850 
jsou vybaveny LX-40 stříkací 
pistolí s integrovaným filtrem v 
rukojeti a TR1 tryskou.

STROJ S PLYNULOU 
SPOJKOU
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PowrLiner 850
Je určen jako vstupní model pro živnostníky, správce sportovišť a pracovníky 
údržby, kteří potřebují základní stroj pro aplikaci vodorovného značení s důrazem 
na kvalitní nástřik asfaltových ploch, přírodních nebo umělých povrchů. Dobře se 
skladuje, přepravuje a je cenově dostupný prakticky pro každého. 

POWRLINER™ 
850

1,25 l/min

Vlastnosti:

Lehká konstrukce
Pro rychlé a snadné provádění 
menších zakázek

DirectLink™ ovládní tlaku
Mezi 7 - 207 bar.

AutoOiler™

Oboustranný držák pistole
Pro stříkání z přední i zadní strany

Odnímatelná pistole
Pro možné ruční práce

Žádné proražení pneu
Speciálně navržená guma pro 
hladký chod a malý valivý odpor.

Staviltelné kolečko
Lze zafixovat nebo otáčet

Sklopná rukojeť
Pro snadné skladování a přepravu

Držák pro nádobu na barvu

Dodáváme bez nádoby

2 letá záruka
Na výrobní vady

Doplňkové funkce:

Ovládání předního kolečka
0293970

Pro možnost uvolnění předního 
kolečka páčkou na rukojeti.

Doporučujeme pro malé a přechodně 
střední práce na parkovištích nebo 

sportovištích.

PowrLiner 850
SPECIFIKACE

Max.průtok 1,25 l/min

Max. Düsengröße -  
1 Pistole (Linienmarkierung) 0,533 mm

Max. vel.trysky 
- 1 pistole (Airless-
Spritzverfahren)

0,432 mm

Max. tlak 207 bar

Hmotnost 38 kg

Motor - Benzín 37,7 cm³ 
čtyřtaktní motor

Obj.č..

0290005

STROJ S PLYNULOU 
SPOJKOU



10 BODENMARKIERUNG   |   titantool.com

PowrLiner 2850
SPECIFIKACE

Max.průtok 3,48 l/min
Max. vel.trysky - 1 
pistole 0,813 mm

Max. velikost trysky  
2 Pistole 0,483 mm

Max. tlak 227 bar

Hmotnost 113 kg

Motor - Benzin
126 cm³ Subaru® OHC 

mit Alarm bei 
niedrigem Ölstand

KONFIGURACE Obj.č..

1 Pistole 0290008

2 Pistole 0290009

PowrLiner 2850
PowrLiner 2850 je stroj konstruovaný tak, aby vydržel každodenní práce na 
asfaltových plochách, hřištích apod. Jedná se o perfektní středně velké zařízení, 
které zvládne každou zakázku příliš velkou pro malé varianty strojů.

POWRLINER™ 
2850
3,48 l/min

Vlastnosti:

Univerzální držák pistole
Pro uchycení na pravé nebo levé 
straně stroje a to i z přední nebo 
zadní strany.

Držák pro druhou pistoli
Pro značení 1 nebo 2 pistolemi

Delší životnost
Hydraulické čerpadlo s pomalým a 
dlouhým zdvihem 

Snadná ovladatelnost
Snadná a rychlá manipulace v 
ostrých zatáčkách

Držák pro nádobu na barvu

Dodáváme bez nádoby

Otočné přední kolo
S možností zafixování nebo 
uvolnění

Nastavitelná řídítka
Teleskopická pro větší komfort

Odnímatelná pistole
Pro ruční práce

Široké pneumatiku, vhodné pro 
asfaltové plochy

S LX-80II pistolí, integrovaným filtrem v 
rukojeti a TR1 airless tryskou.

™

Sada 2 pistolí (na objednávku)
0290310

Doporučujeme pro středně velké 
projekty na parkovištích, sportovištích 

apod.

Einzigartiges 
Schwingungsdämpfsystem

Optimiertes 
Traggestell-System

STROJ S PLYNULOU 
SPOJKOU



11BODENMARKIERUNG   |   titantool.com

LazyLiner Elite  0290040

  Elektrostarter 200W/16A

  Stoßstange zum Schutz des Motors

  Hochleistungs-Luftbereifung (16 x 6,5 Zoll)

  Verstellbarer Sitz (vorwärts/rückwärts und seitlich)

  Höhenverstellbare Fußpedale

  Kompatibel mit PowrLiner™ 2850–8955

LazyLiner Pro  0290041

  Standard-Luftbereifung (16 x 4,5 Zoll)

  Verstellbarer Sitz (vorwärts/rückwärts und seitlich)

  Höhenverstellbare Fußpedale

  Kompatibel mit PowrLiner™ 2850–8955

ELITE PRO
SPECIFIKACE

Motor - Benzin 211 cm³ Subaru® OHV/OHC 169 cm³ Subaru® OHC

Start Seilzug oder Elektrisch Seilzug

Geschwindigkeit - 
vorwärts 0 - 19 km/h 0 - 19 km/h

Geschwindigkeit - 
rückwärts 0 - 11 km/h 0 - 11 km/h

Die Ablage, Kupplungen und Stoßstangen für den LazyLiner sind separat erhältlich. 
Nähere Informationen auf Seite 13.

BAUREIHE 
LAZYLINER
Erleichtern Sie Ihren Arbeitsaufwand, und 
steigern Sie Ihre Produktivität bis um das 
Vierfache. Eine wirtschaftliche Lösung zur 
Ankurbelung Ihrer Geschäftstätigkeit.
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WindGuard™ stříkací štíty 0290623

Tyto štíty chrání stříkaný materiál před větrem a zároveň 
zabraňují přestřiku. Zvláště vhodné jsou pro aplikaci 
vodorovného značení na sportovištích. Lze je snadno 
přizpůsobit na šířku čáry (10, 15 nebo 20cm) a lze je 
snadno odstranit.

  Jsou vhodné pro všechny modely řady PowrLiner, ale i 
konkurenční stroje. 

  Hmotnost pouze 2,5kg.

Sada šablon
Tyto 3,2mm silné šablony z polyethylenu jsou velmi 
robustní, dokonale přilnou k povrchu a zaručují přesné a 
čisté značení.

SADA ŠABLON 1
OBSAHUJE Obj.č..

99 cm invalidní vozík 0290932

SADA ŠABLON 2
OBSAHUJE Obj.č..

99 cm invalidní vozík 0290933

30 cm zákaz parkování

30 cm číslice 0-9

SADA ŠABLON 3
OBSAHUJE Obj.č..

105 cm rovné a zahnuté šipky 0290934

99 cm invalidní vozík

30 cm číslice 0-9

10/30 cm zákaz parkování

10/30 cm hasičská stříkačka

10 cm rezervace

10 cm návštěvník

VÝKONNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VODO-
ROVNÉ ZNAČENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

LineSite™ Laserové zaměřování  0290038A

Vynikající pomocník pro přesné stříkání, např. 
přerušovaných nebo zahnutých čar. Zelený laser s vysokou 
intenzitou světla je snadno viditelný i za denního světla.

 Obsahuje dva lasery, montážní sadu a baterie
 Kompatibilní s většinou strojů pro VDZ

Sada 2 pistolí
Tato sada obsahuje pistole, držák, hadici 1,8 m x ¼-palce- 
a airless trysky. Pro montáž na obou stranách strojů 
PowrLiner 4950, 6950 a 8950.

POPIS Obj.č..

Sada pistolí S-3 759-138

Sada pistolí S-5 759-038

Sada pistolí pro PowrLiner 2850 0290310

HandiBead™  
dávkovač balotiny 0290953A

Pro plynulé a přesné dávkování balotiny. 
Nahrazuje ruční aplikaci. 

 Nastavitelný aplikátor pro distribuci 
balotiny do šíře 38 cm 

 Obsahuje 3 trysky 
(malá, střední a velká)

LineSite™ Laserové zaměřování Sada 2 pistolí

WindGuard™ 
stříkací štíty

Sada šablon
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Dávkovač balotiny
Obsahuje zásobník, hadici a aplikátor.

POPIS Obj.č..

Sada pro 1 pistoli (10 - 15 cm) 424-826

Sada pro 2 pistole (10 - 15 cm) 424-836

Sada pro 1 pistoli (30 cm) 424-840

Sada pro 2 pistole (30 cm) 424-841

Druhý dávkovač pro set 1 pistole  
Druhý dávkovač s hadicí (10 - 15 cm)

424-816

Kompatibilní s  4950, 4955, 6950, 6955, 8950, 8955, 4900XLT, 6900XLT a 
8900XLT. 
LazyLiner™ a PowrLiner™ prodávány samostatně

 

SureTrak™ odpružení pistole 759-120

Udržuje pistoli v konstatní vzdálenosti i na nerovném 
povrchu.

 Hodí se ideálně pro asfaltové plochy, umělý a přírodní 
trávník

  Pro použití s modely PowrLiner™ 4950, 4955, 6950, 6955, 
8950 a 8955 

LazyLiner odkladová plocha
Tato dodatečná plocha je vhodná pro odložení nářadí 
apod.

 Pro použití s LazyLiner Pro a Elite

BESCHREIBUNG Obj.č..

Plocha pro LazyLiner Pro (nárazník 0290646Z) 0290645Z

Plocha LazyLiner Elite 0290645Z

13

SmartArm™ souprava 0290382

Pro snadné a rychlé nastavení čáry a množství.

  Ke značení směrem dolů, pro snadnou přepravu a 
skladování

 Pro snadné stříkání zatáček v pevném nastavení
  Nastavení výšky pistole nahoru/dolů pomocí páky
  Automatické centrování ramene pro snadné uvedení do 
provozu

  Měřítka pro snadné navrácení do nastavené pozice

Příslušenství
DOPORUČENÉ PISTOLE

POPIS Obj.č..

LX-40 Pistole 550-540 

RX-80 Pistole XXXXXXX 
S-3 Pistole 0550060

S-5 Pistole 0550070

ZAŘÍZENÍ
POPIS Obj.č..

PowrLiner™ 850 sada fixace kolečka 0293970

45-Litrová nádoba 759-130

Polyethylenové víko pro 19-Litrovou nádobu 759-147

Sada pro trávník PowrLiner 4955–8955 759-155

Připojení a nárazníky
KOMPAKT PRO ELITE

POPIS Obj.č.. Obj.č.. Obj.č..

PowrLiner 2850 ---- 0290043Z 0290043Z

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

PowrLiner 6950, 8950 0290048Z 0290048Z 0290048Z

PowrLiner 4955, 6955, 8955 ---- 0290045Z 0290045Z

Graco® 3900 a vyšší 0290050Z 0290050Z 0290050Z

Nárazník / Chránič motoru ---- 0290646Z zahrnuje

Pohonné jednotky jsou dodávány již včetně připojení. Z tabulky lze určit typ připojení.

SureTrak™ odpružení pistole LazyLiner™  odkladová plocha

SmartArm™ sklopný systém SmartArm™ zvedací systém

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
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SPECIÁLNĚ PRO 
STŘÍKÁNÍ OSTRÝCH 
ČAR
Airless trysky TR1 a TR2 od firmy  Titan jsou vyráběny v 
kvalitě, která překvapí každého uživatele a zvýší vaše zisky.

Nejvýkonnější trysky v oboru
 K nástřiku ostrých čar

 Konzistentní šířka čáry

Nejodolnější trysky na trhu

  Stejné množství barvy aplikované po celou dobu životnosti 

trysky

 Menší ztráty barvy = úspora peněz

Nové, snadno čitelné značení trysek

 421 = 10-cm-čára (15 cm od povrchu) s otvorem 0,533 mm

TR1 Airless-trysky  697-XXX

VELIKOST OTVORU (V PALCÍCH)

ŠÍ
ŘK

A
 Č

Á
RY

PALCE 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

Průtok  
(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

Max.provozní tlak: 344 bar

Otočné TR2 Airless-trysky
Perfektní při ručním stříkání - snadná a rychlá výměna 
velikosti trysky jedním otočením.

  Změna úzkého a širokého paprsku jedním otočením
  Rychle a snadno na dosah
 Jedna tryska se dvěma různými šířkami paprsku
  Konstantní množství barvy i při různé šířce 
stříkaného vzoru

AIRLESS- 
VELIKOST 
TRYSKY

VEL.TRYSKY 
PRO ŠABLONY TRYSKA BARVA FILTRU Obj.č..

417 517 žlutá bílý 694-1708517

419 519 žlutá bílý 694-1908519

421 621 žlutá bílý 694-2108621

423 623 žlutá bílý 694-2308623

AIRLESS-TECHNOLOGIE TRYSEK

ŠÍŘKA
 PA

PRSKU

PRŮTOK BARVY

TR1 Airless-
tryska

TR2 Airless-
tryska

ÚZKÝ ÚHEL 
STŘÍKÁNÍ

ŠIROKÝ 
ÚHEL 

STŘÍKÁNÍ

D
RE

HEN
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PowrLiner 550 PowrLiner 850 PowrLiner 2850 PowrLiner 4955 PowrLiner 6955 PowrLiner 8955

Obj.č. - 1-Pistole 0290004 0290005 0290008 ---- ---- ----

Obj.č. - 2-Pistole ---- ---- 0290009 0290052 0290053 0290054

Max.průtok (l/min) - Benzín 1,3 1,3 3,2 5,68 9,77 10,68

Max.průtok (l/min) - elektr. ---- ---- ---- 4,07 ---- ----

Max. vel.trysky, 1 Pistole - 
Benzín 0,483 mm 0,533 mm  

(0,432 mm Airless) 0,762 mm 0,914 mm 1,27 mm 1,372 mm

Max. vel.trysky, 2 Pistole - 
Benzín ---- ---- 0,483 mm 0,711 mm 0,838 mm 0,965 mm

Max. vel.trysky, 1 Pistole - 
elektr. ---- ---- ---- 0,787 mm ---- ----

Max. vel.trysky, 2 Pistole - 
elektr. ---- ---- ---- 0,584 mm ---- ----

Max. tlak (bar) 207 207
227 

 227 227 227

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

Max. délka hadice  15,2 m  15,2 m  91,4 m  91,4 m  91,4 m 91,4 m

Max. rychlost* 32,3 m / min 32,3 m / min 126,8 m / min 155 m / min 210 m / min 229 m / min

Pohon 37,7 cm³ 
Čtyřtaktní motor

37,7 cm³ 
Čtyřtaktní motor

126 cm³ Subaru® 
OHC-Motor s 

alarmem stavu 
oleje

169 cm³ Subaru® 
OHC-Motor

211 cm³ Subaru® 
OHC-Motor s 

elektro-startérem

211 cm³ Subaru® 
OHC-Motors 

elektro-startérem

Pohon čerpadla Spojka Spojka Spojka Hydraulika Hydraulika Hydraulika

Šíře čáry 5 - 30,5 cm 5 - 30,5 cm 5 - 60 cm 5 - 60 cm 5 - 60 cm 5 - 60 cm

Zdvihy ---- ---- ---- 23 na litr 15 na litr 11 na litr

Elektrický Systém ---- ---- ---- ---- 12 Watt 12 Watt

Vstupní filtr 60 Mesh 60 Mesh 60 Mesh 60 Mesh 60 Mesh 60 Mesh

Výstupní filtr 19 cm2 19 cm2 90 cm2 116 cm2 116 cm2 116 cm2

Hmotnost - bez obalu (kg) 37,6 38,1 78 148,8 151,5 153,8

Hmotnost - s obalem (kg) 40,8 40,8 124,7 183,7 183,7 183,7

Rozměry (v x š x d) - bez obalu 97 x 74 x 107 cm 97 x 74 x 107 cm 104 x 79 x 152 cm 104 x 79 x 152 cm 104 x 79 x 152 cm 104 x 79 x 152 cm

Rozměry (v x š x d) - s obalem 69 x 66 x 119 cm 66 x 66 x 116 cm 125 x 84 x 163 cm 125 x 84 x 163 cm 125 x 84 x 163 cm 125 x 84 x 163 cm

Dodáno s pistolí LX-40 LX-40 LX-80II S-3 S-3 S-3

TR1 Airless-trysky 419 417 419 419 419 419

Airless hadice 0,6 cm x 15 m 0,6 cm x 15 m 0,6 cm x 15 m 0,6 cm x 15 m 0,6 cm x 15 m 0,6 cm x 15 m

Opravná sada čerpadla 759-365 759-365 0555960 107-051 144-050 144-050

Opravná sada pistole ---- ---- 580-034 550-275 550-275 550-275

Návod k obsluze 0293748 0293747 0290919 0290369 0290369 0290369

Dodatečný el.pohon ---- ---- ---- 506-719 ---- ----

Záruka 2 Jahre 2 Jahre 4 Jahre 4 Jahre 4 Jahre 4 Jahre

*  na 10cm šířky čáry při tloušťce 381 µm mokrého filmu a kryvosti 320 lineárních stop na galon

SPECIFIKACE

PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ APLIKACE 
ZNAČENÍ



Dodavatel:
Tato zařízení jsou k dispozici u autorizovaných zástupců

Kontaktujte firmu E-CORECO pro více informací

Údaje uvedené v této brožuře jsou aktuální v době 
jejího vydání a mohou se průběžně měnit. Firmy TITAN 
a E-CORECO s.r.o. si vyhrazují právo na změny bez 
předchozího upozornění.

Navštivte nás na našich webových stránkách
WWW.E-CORECO.CZ

3 letá záruka


