
Agregaty ControlMax™

Maluj jak profesjonalista



Maluj jak profesjonalista
Nowa generacja innowacyjnych agregatów HEA ma przewagę nad standardową technologią 
Airless swoją niespotykaną precyzją, perfekcją i komfortem użytkowania. Dysza HEA zapewnia 
delikatniejszy strumień farby, dzięki czemu malowana powierzchnia jest idealnie gładka bez 
efektu smug już za pierwszym razem.

*Badanie przeprowadzone z użyciem popularnej farby lateksowej do wnętrz używając konkurencyjnych agregatów ze standardowym systemem Airless.

Do 55% mniejsze pylenie*

Maksymalna kontrola i łatwość użytkowania

Nowa generacja urządzeń

zApylenie*

55%

Trzykrotnie dłuższa żywotność urządzenia

Bez konieczności rozcieńczania farby

Minimalne ciśnienie – maksymalna kontrola

Idealny zarówno dla tych budowlańców, którzy rozpoczynają swoją przygodę z malowaniem,  
jak i dla profesjonalistów, gotowych zrobić krok do doskonalenia jakości swoich usług. Nowa 
technologia HEA cechuje się szeroką gamą zastosowań: od farb ściennych, poprzez emalie, aż 
po impregnaty. Dzięki kompaktowym rozmiarom może być łatwo transportowany z miejsca na 
miejsce.

mniejsze pylenie

sTAnDARD
AiRless
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ControlMax  1900

ControlMax  Pro
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Wygodny pojemnik  
na dysze i narzędzia*

Aluminiowy stelaż

Regulator ciśnienia

Wygodny
uchwyt

lekki
pistolet

W zestawie 
3 filtry

pobór
farby prosto
z opakowania

manometr

Części ze stali  
nierdzewnej,
włókna węglowego  
i ceramiki.

Filtr
Zapobiega  
dostawaniu się  
zanieczyszczeń

Bezpieczny i łatwy
system odblokowania tłoka

Dłuższa
żywotność urządzenia

PISTOLET MALARSKI

AGREGAT MALARSKI

TITAN

Wózek teleskopowy dostępny  
w niektórych wersjach

*Klucz i dodatkowe dysze nie wchodzą w skład zestawu.

Wąż 15 m



 ControlMax™

1900 Cart
 ControlMax™

1900 Skid

Maluj jak profesjonalista

IDEALNE MALOWANIE

mniejsze pylenie*

zAWieRA:
pistolet

wąż 15m
manometr

przedłużka (30 cm)
dysze HEA: 311, 515, 619

3 filtry: biały, żółty, czerwony

zAWieRA:
pistolet

wąż 15m
manometr

przedłużka (30 cm)
dysze HEA: 311, 515, 619

3 filtry: biały, żółty, czerwony

Max. ciśnienie pracy  11MPa (110 bar) 11MPa (110 bar)

Moc  0.6 KW 0.6 KW

Napięcie 230V / 50Hz 230V / 50Hz

Max. rozmiar dyszy 0.019” 0.019”

Max. wydajność 1.5l/min 1.5l/min

Waga 7.6kg 13kg

 DAne TeCHniCzne

 WARIANTY NR KATALOGOWY NR KATALOGOWY
Skid 2371077  ‑ ‑ ‑ ‑

Cart  ‑ ‑ ‑ ‑ 2371081

1900 skid 1900 Cart

Należy używać wyłącznie akcesoriów Titan ControlMax HEA™.

Do

pUT WAGneR ‑seRViCe
e. imieli 30
41 ‑605 Świętochłowice
32 346 37 00
agregaty ‑titan.pl


