
ELECTRIC AIRLESS



NASZA MISJA
Gdy Twój biznes zależy od używanych narzędzi, zaufanie do ludzi,  

którzy je produkują to podstawa.  
Nieustannie pomagamy profesjonalnym malarzom, by mogli pokazać maksimum swoich 

umiejętności – ułatwiamy im pracę, mają lepszy zwrot z inwestycji, a ich firmy rozwijają się.

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej publikacji są oparte na najnowszych informacjach dostępnych w momencie wydania. Titan zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.
Ze względu na ciągłe innowacje specyfikacje mogą ulegać zmianom. Więcej informacji można uzyskać od naszych niezawodnych przedstawicieli handlowych lub dedykowanego zespołu obsługi klienta. 3

SERIA 
IMPACT® 

Bezpowietrzne agregaty malarskie 
marki Titan gwarantują innowacyjność 

trudnych prac.

04

Porównaj ofertę bezpowietrznych 
agregatów elektrycznych Titan i wybierz 
pompę idealną dla siebie i twoich zleceń.

SPECYFIKACJE 
AGREGATÓW11

ELECTRIC AIRLESS

Wydanie  
z okazji 30-lecia  
Titan 440
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SERIA IMPACT®

Wytrzymałe elektryczne agregaty malarskie o wysokiej wydajności przeznaczone do pracy ciągłej o różnorodnym charakterze, 
od malowania jednego pokoju w domu, magazynu lub zakładu produkcyjnego.  
Elektryczne agregaty malarskie z serii Impact są trwałe i funkcjonalne.

MAKSYMALIZACJA 
INWESTYCJI DZIĘKI 
SERII IMPACT.
Biznes jest wymagający, dlatego potrzebujesz efektywności, jaką mogą zapewnić Ci 
agregaty Titan. Nadszedł czas, aby inwestować w rozbudowane funkcje i wydajność,  
które zdecydowanie wpłyną na Twoje zyski.

Quad+ Packings™ / Cylinder 
Permalife™ 
Żaden cylinder do noszenia ani 
samoregulujące/samokompensujące 

dłuższego okresu eksploatacji ani 
niższych kosztów naprawy w branży.

Możliwość naprawy przez 
użytkownika
Zarówno wymiana całego zbiornika płynu, 
jak i samego uszczelnienia jest szybka 
i łatwa dzięki przesuwnemu tłokowi 

AutoOiler™
Dostarczaj olej ze zbiornika do 
uszczelnień, naciskając przycisk.
Dostępne w modelach Impact 440–1140.
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IMPACT®

400

Zalecany dla małych i średnich projektów 

Cechy:

Quad + uszczelnienia

Stojak o dużym udźwigu
Wytrzymałe, większe rurki.

Wytrzymały, odlewany
Obudowa aluminiowa

Trwałe solidne nóżki
Dodatkowa przyczepność i stabilność.

Dodatkowe akcesoria

Zbiornik o poj. 5 l 704-453

Idealnie nadaje się w przypadku 
małych ilości farb i lakierów. Łatwość 
czyszczenia umożliwia szybką zmianę 
koloru.

Impact 400 zawiera pistolet RX-80, dyszę 
517 SC-6+ Tip i wąż typu airless 1/4" x 15 m

1,62 l/min

Impact® 400
Gdy chodzi o uzyskanie wysokiej wydajności w przystępnej cenie, Impact 400 nie ma sobie 
równych. Impact 400 idealnie nadaje się do użytku domowego, konserwacji nieruchomości 

standardowe podkłady, farby i wyprawy elewacyjne.

Impact 400
SPECYFIKACJA

Maks. wydajność 1,62 l/min

Maks. wielkość dyszy 0,021"

Maks. ciśnienie robocze 207 bar

Silnik 0,65 kW
WAGA

Stojak 13,6 kg
KONFIGURACJE NR ARTYKUŁU

Stojak 0532034
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IMPACT®

440

Zalecany dla małych i średnich projektów 

Cechy:

Quad + uszczelnienia

Elektroniczna regulacja ciśnienia 

Szybsze płukanie i oczyszczanie.

AutoOiler™

Pełnowymiarowy filtr na przewodzie 
rozgałęźnym
Filtr przepuszcza więcej farby, 
zapobiegając dostawaniu się elementów 
ściernych do dyszy pistoletu.

Bez przenośnego cylindra 

Impact 440 zawiera pistolet RX-Pro, dyszę 
517 SC-6+ Tip i wąż typu airless 1/4” x 15 m. 

2 l/min

Titan 440
Sięgnij po najlepiej sprzedający się agregat w branży, Titan 440! Titan 440 idealnie nadaje 
się do użytku domowego, konserwacji nieruchomości i drobnych zastosowań komercyjnych. 
Jest to elektryczny agregat bezpowietrzny o wysokiej wydajności, który sprawnie nakłada 
wszystkie standardowe podkłady, farby i powłoki.

Impact 440
SPECYFIKACJA

Maks. wydajność 2 l/min

Maks. wielkość dyszy 0,023"

Maks. ciśnienie robocze 221 bar

Silnik 1,03 kW, silnik DCX
WAGA

Stojak 17,9 kg
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KONFIGURACJE NR ARTYKUŁU

Stojak 0532034



IMPACT®

540

Zalecany dla małych i średnich projektów 

Cechy:

DuraLife™ Silnik bezszczotkowy HE
Zoptymalizowany dla każdego rozmiaru 
dyszy i każdej techniki malarskiej.

Quad + uszczelnienia

Elektroniczna regulacja ciśnienia 

Szybsze płukanie i oczyszczanie.

Pełnowymiarowy filtr na przewodzie 
rozgałęźnym
Filtr przepuszcza więcej farby, 
zapobiegając dostawaniu się elementów 
ściernych do dyszy pistoletu.

AutoOiler™

Bez przenośnego cylindra

Impact 540 zawiera pistolet RX-Pro, dyszę 
517 SC-6+ Tip i i wąż typu airless  1/4" x 15 m.

2,3 l/min

Impact® 540
Impact 540 to jeszcze efektywniejszy agregat przeznaczony do długotrwałego użytkowania 
w obiektach mieszkalnych i komunalnych, konserwacji nieruchomości i małych komercyjnych 
zastosowań, gdzie stale wymagana jest większa wydajność.

Impact 540
SPECYFIKACJA

Maks. wydajność 2,3 l/min

Maks. wielkość dyszy 0,024"

Maks. ciśnienie robocze 221 bar

Silnik 1,03 kW
WAGA

Wysoki wózek 27,3 kg
KONFIGURACJE NR ARTYKUŁU

Wysoki wózek 0532031
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IMPACT®

740

Zalecany do średnich i niektórych dużych 
projektów w obiektach mieszkalnych, 

komercyjnych i przemysłowych.

Cechy:

DuraLife™ Silnik bezszczotkowy HE
Zoptymalizowany dla każdego rozmiaru 
dyszy i każdej techniki malarskiej.

Elektroniczna regulacja ciśnienia
Stałe ciśnienie. Zero strefy martwej.

Quad + uszczelnienia

AutoOiler™

Szybko wymienny panel płynu
Szybkie wyjmowanie dzięki tłokowi 
przesuwnemu i gwintowi zwykłemu.

Uchwyt teleskopowy

Stelaż na wąż
Mieści do 45 m węża 
hydrodynamicznego.

Impact 740 i 840 zawierają pistolet LX-80II, 
dyszę 517 TR1 i wąż typu airless 1/4” x 50 m 

3 l/min

Impact® 740
Impact 740 przeznaczony jest do długotrwałych, ciężkich prac przy większych projektach w 
obiektach mieszkalnych i komercyjnych. Wykonawcy wybierają ten agregat, gdy przychodzi 
czas wejścia na najwyższy poziom biznesu..

Impact 740
SPECYFIKACJA

Maks. wydajność 3 l/min

Maks. Wielkość dyszy (1 pistolet) 0,029"

Maks. ciśnienie robocze 227 bar

Silnik 1,72 kW
WAGA

Wysoki wózek 43,5 kg
KONFIGURACJE NR ARTYKUŁU

Wysoki wózek 0532032

9ELECTRIC AIRLESS   |   titantool.com



IMPACT® 
1040

Zalecane do zastosowań wykorzystujących 
maks. 2 pistolety w dużych projektach 

 

Cechy:

DuraLife™ Silnik bezszczotkowy HE
Zoptymalizowany dla każdego rozmiaru 
dyszy i każdej techniki malarskiej.

Elektroniczna regulacja ciśnienia
Stałe ciśnienie. Zero strefy martwej.

Quad + uszczelnienia

AutoOiler™

Szybko wymienna sekcja pompy
Szybkie wyjmowanie dzięki tłokowi 
przesuwnemu i gwintowi zwykłemu.

Uchwyt teleskopowy

Łatwy do załadowania wózek
Łatwo wkładaj i wyjmuj z urządzeń. 
(Dostępny tylko model high rider)

Stelaż na wąż
Mieści do 45 m węża 
hydrodynamicznego.

Duże opony pneumatyczne

Impact 1040 i 1140 zawierają pistolet RX-Pro, 
dyszę 517 TR1 i wąż typu airless  1/4" x 15 m

Impact 740 i 840 zawierają pistolet LX-80II, odwracalną dyszę 517 TR1 i wąż typu airless 1/4” x 50’.

4,5 l/min

Impact® 1040
W przypadku dużych projektów wymagających dużych rozmiarów dyszy lub więcej niż 
jednego działającego pistoletu na jednej jednostce sprawdzi się Impact 1040. Jest to idealne 
urządzenie dla zastosowań w dużych obiektach mieszkalnych, handlowych i przemysłowych, 
gdzie liczy się szybkość i moc, aby wykonać pracę szybciej i bardziej efektywnie.

Impact 1040
SPECYFIKACJA

Maks. wydajność 4,5 l/min

Maks. Wielkość dyszy (1 pistolet) 0,034"

Maks. ciśnienie robocze 221 bar

Silnik 1,96 kW
WAGA

Wysoki wózek 47,6 kg
KONFIGURACJE NR ARTYKUŁU

Wysoki wózek 0532033

10 ELECTRIC AIRLESS    |   titantool.com

SPECYFIKACJA

11ELECTRIC AIRLESS   |   titantool.com

WYBÓR ELEKTRYCZNYCH 
BEZPOWIETRZNYCH 
AGREGATÓW MALARSKICH

Impact 400 Impact 440 Impact 540 Impact 740 Impact 1040

Numer części - Podstawa
przenośna 

0532034 0532035 – – –

Numer części - Wysoki wózek – – 0532031 0532032 0532033

Maks. wydajność (GPM) 1,62 l/min 2,0 l/min 2,3 l/min 3,0 l/min 4,5 l/min

Maks. wielkość dyszy, 
1 pistolet 

0,021" (0,53 mm) 0,023" (0,58 mm) 0,024" (0,61 mm) 0,029" (0,73 mm) 0,034" (0,86 mm)

Maks. ciśnienie robocze
(PSI) 207 bar 221 bar 221 bar 221 bar 221 bar

Silnik elektryczny 0,655 kW 1,035 kW 1,035 kW 1,725 kW 1,955 kW

Długość przewodu zasilania 
- podstawa przenośna 6 m 6 m 6 m – –

Długość przewodu zasilania 
- wózek 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m

Opony - Wysoki wózek – – 10" półpneumatyczne 12" półpneumatyczne 12" pneumatyczne

Waga 
- Podstawa przenośna (lb) 13,6 kg 17,9 kg – – –

Waga - Wózek (lb) – – 27,2 kg 43,5 kg 47,6 kg

Pistolet w zestawie RX-80 RX-Pro RX-Pro RX-Pro RX-Pro

Zawiera dyszę odwracalną 517 517 517 517 517

Zawiera wąż do natrysku
bezpowietrznego 1/4" x 15 m 1/4" x 15 m 1/4" x 15 m 1/4" x 15 m 1/4" x 15 m

Zestaw naprawczy - Pompa 0532911 704-586 704-586 805-1010 0558740

Filtr na przewodzie 
rozgałęźnym - pompa 540-030 730-067 730-067 730-067 730-067

Zestaw naprawczy - Pistolet 0538215 0538221 0538221 0538221 0538221



Dystrybutor


