
Equipamentos Airless
A solução inteligente na hora de construir 
ou reformar!
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Control Max 1700 Control Max 1900 Pro

Compact 170

Compact 190

Performance 560e

Impact 740

Impact 1040

Performance - Series 
1650e

Ideal para iniciantes em Airless, 
possui controle de pressão 
simpli�cado. Melhor controle e 
acabamento mais uniforme.

Para pintores com certa experiência 
em Airless. Ideal para projetos 
de tamanho intermediário. Possui 
carrinho para facilitar o transporte.

Formato reduzido, possui motor 
potente e bomba de pistão de duplo 
efeito. Ideal para pinturas residenciais 
de pequeno porte.

Motor potente que proporciona 
desempenho pro�ssional na  
execução do trabalho. Ideal para 
obras intermediárias.

Linha pro�ssional para aplicações 
comerciais e residenciais. Alta 
capacidade e rendimento. Ideal para 
aplicação de vários revestimentos.

Alta potência para revestimentos 
pesados. Pulveriza de 150-200 galões 
por semana.

Perfeita para projetos grandes com 
mais de uma pistola. Garantia de 
rapidez e e�ciência.

Alta tecnologia com painel digital e 
força para aplicar materiais com  
alta viscosidade. 

Vazão máxima: 1,5 L/min; Vazão máxima: 1,5 L/min;

Vazão máxima de 1,0L/min;

Vazão máxima de 1,3L/min;

Vazão máxima de 2,0L/min;

150-200 galões por semana;

Vazão máxima de 4,5L/min;

Vazão máxima de 5L/min;
Pistola RX-Pro;

Pressão máxima: 1600 psi; Pressão máxima: 1600 psi;

Bicos: máximo de 0,017 pol;

Bicos: máximos de 0,019 pol;

Bicos: máximo de 0,021 pol;

Vazão máxima de 3,2L/min;

Pressão máxima: 3300psi;

1 pistola: bico máximo 0,39 pol;

Mangueira de 13 metros;
Compartimento para ferramentas. Compartimento para ferramentas;

Mangueira de 15 metros;

Carrinho para transporte.

Leve: apenas 14kg.

Carrinho para facilitar o transporte;
Pistola LX-80.

Pressão máxima: 3300psi;
Mangueira de 15 metros.

1 pistola: bico máximo 0,29 pol; 

Mangueira de 15 metros;

2 pistola: bico máximo 0,17 pol.

Potência consumida: 1955W.

2 pistola: bico máximo 0,26 pol.

Linha Elétrica
Menor overspray  da categoria!

Vire e 
descubra a 
Titan ideal 
para você.
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Advantage GPX 85

PowrLiner 850

PowrLiner 2850

PowrLiner 4955

PowrLiner 6955

PowrTwin 6900 Plus DI

PowrLiner 8955

Termo Plástica HL300

Ideal para projetos no início da 
construção por funcionar a gasolina. 
Pulveriza em alta performance a 
maioria dos revestimentos.

Versão compacta, recomendada  
para realizar demarcações viárias 
mais simples. Tanto internas 
quanto externas.

Demarcação para serviços pesados 
com linhas continuas e retas. Ideal 
para aeroportos, estradas e etc. 
Aceita vários tipos de tintas.

Fácil de manusear para trabalhos 
de média e larga escala. Ideal para 
aeroportos, estradas, estacionamentos 
e campos poliesportivos.

Recomendado para trabalhos de 
larga escala. Ideal grandes áreas para 
aeroportos, estradas, estacionamentos 
e estádios esportivos.

Indicado para projetos de média e 
larga escala. Oferece rendimento e 
performance superiores.

Para projetos grandes, por ser um 
equipamento de alta produtividade. 
Demarcação de áreas extensas, 
como: aeroportos e estradas.

Feito para aplicar materiais termo-
plásticos quentes. Derrete 136 kg de 
produto para o equipamento. Possui 
controle de �uxo por alavancas.
 

Vazão máxima de 3,2L/min;

Motor a gasolina;

Lagura da faixa: 5 cm - 61 cm;

Lagura da faixa: 5 cm - 61 cm;

Pressão máxima: 3300psi;

Motor de 4,8 HP Honda;

Vazão máxima de 5.7L/min.

Pressão máxima: 3300psi;

Ideal para empreiteiros iniciantes;

Motor de 4,3 HP Robin-Subaru OH;

Motor de 3,5 HP Honda;

Acompanha pistola S3;

Comporta multiplas pistolas;

Motor de 3,5 HP Honda;

Mangueira de 15 metros;
Comporta 2 pistolas.

Lagura da faixa: 5 cm - 30,05 cm.

Modelo exclusivo com 2 pistolas.

Acompanha pistola S3.

Lagura da faixa: 5 cm - 61 cm.

Pressão máxima: 3300psi;
Litros por ciclos: 14L.

1 pistola: bico máximo 0,36 pol; 
2 pistola: bico máximo 0,28 pol. 

Linha para Demarcação

Linha a Gasolina

Linha completa de acessórios
Tamanho do projeto

1700 | 1900 | 170 | 190 | 560e | 740 | 1040 | 1650e | GPX 85 | 6900 Plus DI 

Descubra a Titan ideal para o seu projeto na tabela abaixo:

1900 | 190 | 560e | 740 | 1040 | 1650e | GPX 85 | 6900 Plus DI 

560e | 740 | 1040 | 1650e | GPX 85 | 6900 Plus DI 

560e | 740 | 1040 | 1650e | GPX 85 | 6900 Plus DI 

740 | 1040 | 1650e | 6900 Plus DI 

1650e | 6900 Plus DI 

Extensores
Conjuntos de pistão
Bicos reversíveis

Filtros para pistolas
Filtros para pescadores
Guia para demarcação

Óleo lubri�cante
Mangueiras
Kit de reparo

Pistolas
Porta bico
Válvulas de alívio

Av. Jacobus Baldi, 547 - Jd. Fim de Semana - Cep: 05847-000 - São Paulo - SP

Assistência técnica: 0800 777 9204 

www.cetecindustrial.com.br

Telefone: (11) 5513 9738




