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+  H10-1 pro termoplasty s   
MultiDotLine ®  univerzálním extruderem,  
30 cm  

H10-1 pro termoplasty s otevřenou botou,  
30 cm
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Stroj s unikátní manévrovatelností 
s perfektními vlastnostmi pro 
značení zatáček.

 Hydraulický pohon s kolovým
 motorem s neomezenou
 variabilitou rychlosti;
mechanická parkovací brzda

 Optimální přehled o nanášení
 materiálu během výkonu
značkovacích prací
Jednoduché plnění materiálem

 Dvě zadní kola, jedno přední
 kolo s náhonem, kterým lze točit
 vpravo nebo vlevo téměř o 90°,
 díky čemuž lze docílit poloměru
 otáčení 3,5 m  (kolem zadního
 pravého nebo levého kola);
 Žádné nebezpečné zrychlení na
vnější části zatáčky



H10-2

Termoplasty
pro otevřenou  
botu na termoplasty

Zásobník
až do 100 l
LPG ohřev

Otevřená bota na termoplasty
s olejovým pláštěm a LPG 
ohřevem, včetně výměnného 
uzávěru pro šířku čáry 
10–30 cm a také výbavou pro 

(odkaz na informaci n° 279)
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Technická data

2-válcový benzínový motor  
Honda o kapacitě 690 cm³

14,5 kW při 3 400 otáčkách za min.

Palivová nádrž: 21 l 
na motoru

Hydraulický olejový zásobník : 10 l

Vzduchový výstup:
až 470 l/min při 6,0 barech 
(1-válcový kompresor)  

Pohon: 
• hydrostatický plynulý

jízdní pohon s předním 
náhonem

•
 
chová se zároveň jako 
nožní brzda 

  

•
 
rychlost

    0 – 8 km/h

Tlakový zásobník perel:
41 l (max. 1,0 baru)

Poloměr otáčení:  
Ø 3,7 m  
(v závislosti na výbavě)

Rozměry (D x Š x V mm):
2560 x 1100 x 1350  
(v závislosti na výbavě)

Váha  stroje / s výbavou: 
cca. 800 / 950 kg
cca. 1764 / 2095 lbs

Celková přípustná hmotnost: 
cca  1 200 kg 
cca.  2 645 lbs
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Barvy za studena 
Stříkací metoda 
Airless

Zásobník
až do 140 l 
(120 l a 2 x 70 l
tlakový zásobník)

Tlakový zásobník je vhodný 
pro vybavení s jedním airless
čerpadlem (až do 7,5 l/min kapacity 
čerpadla), může být používán také
jako beztlakový).

Termoplasty
pro  
extruder pro termoplasty

Zásobník
až do 100 l
LPG ohřev

(odkaz na informaci n° 279, 343, 430)

(Úprava velikostí na přání zákazníka)
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Extruder pro termoplasty pro 
jednoduchou a dvojitou čáru o 
různých šířkách, pro souběžnou 
aplikaci plné a přerušované čáry a 

(universální extruder MultiDotLine).  
Kvůli svému modulárnímu designu 
mohou být dnešní exturdery 

provedly rozdílné jednoduché a 

2K plasty za studena
Stříkací metoda  
Airless

Zásobník
až do 90 l

Beztlaký zásobník (pouze
M98:2) je vhodný pro výbavu 
s Airless pumpou (až do 6,0 l/
min. kapacity pumpy).


