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P R O S TRIP E 1 00 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗ ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤ ΙΚ Ο
Υδραυλικό διαγραμμιστικό μηχάνημα μεσαίου τύπου
Χρήση: Διαγράμμιση θέσεις στάθμευσης, διαβάσεις πεζών κ.α

Το χειροκίνητο υδραυλικό διαγραμμιστικό
VEZOS PROSTRIPE 100 είναι το ιδανικό
μηχάνημα διαγράμμισης για διαβάσεις πεζών,
θέσεις στάθμευσης, λιμάνια, σχολεία και
τοπικές διαγραμμίσεις πόλεων. Εξοπλισμένο
με HYDREX υδραυλική αντλία αργής
παλιδρόμηνσης, HONDA GX κινητήρα, 1-2
πισόλια βαφής, σύστημα υαλοσφαιριδίων,
δείκτη επαναδιαγράμμισης κ.α.
Το PROSTRIPE 100 δίνει τη δυνατότητα στον
χρήστη να αναδιπλώσει τη χειρολαβή κατά τη
μεταφορά ή αποθήκευσή του, εξοικονομόντας
χώρο.

- XXL Μπροστινή ρόδα για έξτρα σταθερότητα
- Εύκολη ευθυγράμμιση τροχού
- T.C.S σύστημα ψύξης
- Βαρέως τύπου, βιομηχανικές ρόδες για μεγάλη αντοχή / διάρκεια στα χρώματα διαγράμμισης
- Αναδιπλούμενο σασί για εύκολη μεταφορά & αποθήκευση
- Αποσπασόμενο πιστόλι βαφής ιδανικό για stencil - σημάνσεις, κράσπεδα κ.α.
- Δείκτης επαναδιαγράμμισης
- Θήκη για κάδο χρώματος του εμπορίου ή κάδου 68 λίτρα VEZOS
- Σωλήνα αναρόφησης χρώματος
- CE πιστοποίηση

PROSTRIPE ΧΕΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙ∑Η∑ - p/n 23.9410101
Τύπος: Χειροκίνητο
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 230 bar
Μέγιστη παροχή υλικού: 5.0 λίτρα / λεπτό
HYDREX µονή υδραυλική αντλία βαφής 50cc
Κινητήρας: HONDA GX 3.5 HP NET
∏ιστόλι βαφής (x1 τεµ)
∑ύστηµα υαλοσφαιριδίων µε κάδο 21 λίτρα 1 ή 2 πιστολιών (x1 τεµ) - προαιρετικό
Υδραυλικό ντεπόζιτο λαδιού: 5 λίτρα
∆είκτης επαναδιαγράµµισης - προαιρετικό
Κάδος χρώµατος 68 λίτρα - προαιρετικό
Κιτ δεύτερου πιστολιού βαφής - προαιρετικό

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ
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P R OSTRI P E 2 00ΧΕΙΡΟΚΙΝΗ ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙ Κ Ο
Υδραυλικό διαγραμμιστικό μηχάνημα μεσαίου τύπου
Χρήση: Διαγράμμιση δρόμοι πόλεως, θέσεις στάθμευσης κ.α

1 ή 2 πιστόλια βαφής, υδραυλική
αντλία VEZOS με T.C.S. τεχνολογία.
Το PROSTRIPE 200 διαγραμμιστικό
μηχάνημα είναι η νούμερο 1 επιλογή
εργολάβων
διαγράμμισης
για
μικρές
και
μεσαίου
τύπου
διαγραμμίσεις. Το PROSTRIPE 200
έχει αναδιπλούμενο σασί για εύκολη
μετακίνηση και αποθήκευση, XXL
τύπου
μπροστινή
ρόδα
για
περισσότερη σταθερότητα στο
οδόστρωμα
και
πολλαπλές
μοναδικές VEZOS καινοτομίες, για
μία
επαναστατική
εμπειρία
διαγράμμισης.

- XXL Μπροστινή ρόδα για έξτρα σταθερότητα
- 240 bar πίεση λειτουργίας
- Εύκολη ευθυγράμμιση τροχού
- T.C.S σύστημα ψύξης
- Βαρέως τύπου, βιομηχανικές ρόδες για μεγάλη αντοχή / διάρκεια στα
χρώματα διαγράμμισης
- Αναδιπλούμενο σασί για εύκολη μεταφορά & αποθήκευση
- Αποσπασόμενο πιστόλι βαφής ιδανικό για stencil - σημάνσεις, κράσπεδα κ.α.
- Δείκτης επαναδιαγράμμισης
- Θήκη για κάδο χρώματος του εμπορίου ή κάδου 68 λίτρα VEZOS
- Σωλήνα αναρόφησης χρώματος
- CE πιστοποίηση

PROSTRIPE ΧΕΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙ∑Η∑ - p/n 23.9017410
Τύπος: Χειροκίνητο
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 240 bar
Μέγιστη παροχή υλικού: 6.5 λίτρα / λεπτό
HYDREX µονή υδραυλική αντλία βαφής 50cc
Κινητήρας: HONDA GX 4.8 HP NET
∏ιστόλι βαφής (x1 τεµ)
∑ύστηµα υαλοσφαιριδίων µε κάδο 21 λίτρα 1 ή 2 πιστολιών (x1 τεµ) - προαιρετικό
Υδραυλικό ντεπόζιτο λαδιού: 5 λίτρα
∆είκτης επαναδιαγράµµισης - προαιρετικό
Κάδος χρώµατος 68 λίτρα - προαιρετικό
Κιτ δεύτερου πιστολιού βαφής - προαιρετικό

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ
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P R O S TRIP E 30 0ΧΕΙΡΟΚΙΝΗ ΤΟ ΔΙΑΓΡΑ ΜΜΙΣΤΙ Κ Ο
Υδραυλικό διαγραμμιστικό μηχάνημα μεσαίου τύπου
Χρήση: Διαγράμμιση θέσεις στάθμευσης, διαβάσεις πεζών κ.α

Χειροκίνητο διαγραμμιστικό σύστημα
airless ProStripe 300 με καινοτομίες
VEZOS. Υδραυλική αντλία μεγάλης
διαδρομής, αργής παλινδρόμησης
VEZOS, κατάλληλο για χώρους
parking και τοπικές οδούς. Η σειρά
ProStripe 300 διατείθεται σε 3
τύπους, χειροκίνητο - αυτοκινούμενο
- αυτόματο. Το ProStripe 300 έχει
ειδικά
σχεδιασμένο
κάδο
υαλοσφαιριδίων 21 λίτρων και
αναδιπλούμενο σασί για ευκολία στη
μεταφορά. Πίεση λειτουργίας 240
bar & 8.5 lit/min παροχή υλικου.

- XXL Μπροστινή ρόδα για έξτρα σταθερότητα
- 240 bar πίεση λειτουργίας
- Εύκολη ευθυγράμμιση τροχού
- T.C.S σύστημα ψύξης
- Βαρέως τύπου, βιομηχανικές ρόδες για μεγάλη αντοχή / διάρκεια στα χρώματα
διαγράμμισης
- Αναδιπλούμενο σασί για εύκολη μεταφορά & αποθήκευση
- Αποσπασόμενο πιστόλι βαφής ιδανικό για stencil - σημάνσεις, κράσπεδα κ.α.
- Δείκτης επαναδιαγράμμισης
- Θήκη για κάδο χρώματος του εμπορίου ή κάδου 68 λίτρα VEZOS
- Σωλήνα αναρόφησης χρώματος
- CE πιστοποίηση

PROSTRIPE ΧΕΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙ∑Η∑ - p/n 23.9008100
Τύπος: Χειροκίνητο
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 240 bar
Μέγιστη παροχή υλικού: 8.5 λίτρα / λεπτό
HYDREX µονή υδραυλική αντλία βαφής 70cc
Κινητήρας: HONDA GX 5.8 HP NET
∏ιστόλι βαφής (x1 τεµ)
∑ύστηµα υαλοσφαιριδίων µε κάδο 21 λίτρα 1 ή 2 πιστολιών (x1 τεµ) - προαιρετικό
Υδραυλικό ντεπόζιτο λαδιού: 5 λίτρα
∆είκτης επαναδιαγράµµισης - προαιρετικό
Κάδος χρώµατος 68 λίτρα - προαιρετικό
Κιτ δεύτερου πιστολιού βαφής - προαιρετικό

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ
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P R O S TRIP E 30AYTOKINOY
0 S P MENO ΔΙΑ ΓΡΑΜΜΙΣΤΙ Κ Ο
Υδραυλικό διαγραμμιστικό μηχάνημα μεσαίου τύπου

Χρήση: Διαγράμμιση οδών, θέσεις στάθμευσης, διαβάσεις πεζών

- XXL Μπροστινή ρόδα για έξτρα σταθερότητα
- 240 bar πίεση λειτουργίας
- Εύκολη ευθυγράμμιση τροχού
- T.C.S σύστημα ψύξης
- Βαρέως τύπου, βιομηχανικές ρόδες για μεγάλη αντοχή /
διάρκεια στα χρώματα διαγράμμισης
- Αναδιπλούμενο σασί για εύκολη μεταφορά & αποθήκευση
- Αποσπασόμενο πιστόλι βαφής ιδανικό για stencil - σημάνσεις,
κράσπεδα κ.α.
- Δείκτης επαναδιαγράμμισης
- Θήκη για κάδο χρώματος του εμπορίου ή κάδου 68 λίτρα VEZOS
- Σωλήνα αναρόφησης χρώματος
- CE πιστοποίηση

Αυτοκινούμενο διαγραμμιστικό σύστημα
airless ProStripe 300 SP με καινοτομίες
VEZOS.
Υδραυλική
αντλία
μεγάλης
διαδρομής, αργής παλινδρόμησης VEZOS
HYDREX, κατάλληλο για χώρους parking και
τοπικές οδούς. Συνδυάστε το FlipDrive
κάθισμα με όλα τα αυτοκινούμενα μοντέλα
ProStripe 300 και απολαύστε μία πανοραμική
οπτική του έργου. Η πλατφόρμα οδήγησης
διαγράμμισης
συνδέεται
με
ολα
τα
αυτοκινούμενα διαγραμμιστικά μηχανήματα
VEZOS, προσφέροντας άνεση & ευκολία στην
οδήγηση διαγραμμίζοντας τοπικές οδοί,
θέσεις πάρκινγκ και αθλητικούς χώρους.
Aποθήκευση του μηχανήματος χωρίς να
καταλαμβάνει χώρο και φυσικά μεταφορά
του διαγραμμιστικού μηχανήματος σε
οποιοδήποτε μικρό αστικό βανάκι ή ακόμα
και σε station wagon αυτοκίνητο, χάρη στο
αναδιπλούμενο σασί - ευρεσιτεχνία ΒΕΖΟΣ.

PROSTRIPE ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙ∑Η∑ - p/n 23.9008110
Τύπος: Αυτοκινούµενο
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 240 bar
Μέγιστη παροχή υλικού: 8.5 λίτρα / λεπτό
HYDREX µονή υδραυλική αντλία βαφής 70cc
Κινητήρας: HONDA GX 8.4 HPNET
∏ιστόλι βαφής (x1 τεµ)
∑ύστηµα υαλοσφαιριδίων µε κάδο 21 λίτρα 1 ή 2 πιστολιών (x1 τεµ) - προαιρετικό
Υδραυλικό ντεπόζιτο λαδιού: 5 λίτρα
∆είκτης επαναδιαγράµµισης - προαιρετικό
Κάδος χρώµατος 68 λίτρα - προαιρετικό
Κιτ δεύτερου πιστολιού βαφής - προαιρετικό

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ
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P R O S TRIP E 30AYTOKINOY
0 S P MENO
2 K ΔΙΑ ΓΡΑΜΜΙΣΤΙ Κ Ο
Υδραυλικό διαγραμμιστικό μηχάνημα μεσαίου τύπου
Χρήση: Διαγράμμιση τοπικών οδών, θέσεις στάθμευσης κ.α

Αυτοκινούμενο διαγραμμιστικό σύστημα airless
ProStripe 300 SP 2K με καινοτομίες VEZOS.
Υδραυλική αντλία μεγάλης διαδρομής, αργής
παλινδρόμησης VEZOS HYDREX, κατάλληλο για
χώρους parking και τοπικές οδούς. Συνδυάστε
το FlipDrive κάθισμα με όλα τα αυτοκινούμενα
μοντέλα ProStripe 300 και απολαύστε μία
πανοραμική οπτική του έργου. Η πλατφόρμα
οδήγησης διαγράμμισης συνδέεται με ολα τα
αυτοκινούμενα διαγραμμιστικά μηχανήματα
VEZOS, προσφέροντας άνεση & ευκολία στην
οδήγηση διαγραμμίζοντας τοπικές οδοί, θέσεις
πάρκινγκ και αθλητικούς χώρους. Aποθήκευση
του μηχανήματος χωρίς να καταλαμβάνει χώρο
και φυσικά μεταφορά του διαγραμμιστικού
μηχανήματος σε οποιοδήποτε μικρό αστικό
βανάκι ή ακόμα και σε station wagon αυτοκίνητο,
χάρη στο αναδιπλούμενο σασί - ευρεσιτεχνία
ΒΕΖΟΣ.

- XXL Μπροστινή ρόδα για έξτρα σταθερότητα
- 240 bar πίεση λειτουργίας
- Εύκολη ευθυγράμμιση τροχού
- T.C.S σύστημα ψύξης
- Βαρέως τύπου, βιομηχανικές ρόδες για μεγάλη αντοχή /
διάρκεια στα χρώματα διαγράμμισης
- Αναδιπλούμενο σασί για εύκολη μεταφορά & αποθήκευση
- Δείκτης επαναδιαγράμμισης
- Θήκη για κάδο χρώματος του εμπορίου ή κάδου 68 λίτρα VEZOS
- Σωλήνα αναρόφησης χρώματος
- CE πιστοποίηση

PROSTRIPE ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙ∑Η∑ - p/n 23.9901200
Τύπος: Αυτοκινούµενο
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 240 bar
Μέγιστη παροχή υλικού: 8.5 λίτρα / λεπτό
HYDREX διπλή υδραυλική αντλία βαφής 70cc
HYDREX µονή υδραυλική αντλία βαφής 20cc
Κινητήρας: HONDA GX 11.7 HP NET
∏ιστόλι βαφής (x2 τεµ)
∏ιστόλι υαλοσφαιριδίων (x2 τεµ)
∑ύστηµα υαλοσφαιριδίων µε κάδο 21 λίτρα 2 πιστολιών (x1 τεµ)
Υδραυλικό ντεπόζιτο λαδιού: 7 λίτρα
∆είκτης επαναδιαγράµµισης - προαιρετικό
Κάδος χρώµατος 68 λίτρα - προαιρετικό
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ
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R M BA S IC 2 . 5

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜ Α

Υδραυλικό διαγραμμιστικό σύστημα μεσαίου τύπου
Χρήση: Διαγράμμιση εθνικών και τοπικών οδών κ.α

Το σύστημα διαγράμμισης ROADMASTER BASIC
2.5 θεωρείται μια από τις πιο καινοτόμους
λύσεις στον χώρο της οδοσήμανσης. Το σύστημα
τοποθετείται σε οποιοδήποτε όχημα της
επιλογής
σας
και
συμπεριλαμβάνει
αναδιπλώμενο βραχίoνα, αυτόματα πιστόλια
βαφής, κάδο υαλοσφαιριδίων, υπολογιστή
μοτίβου γραμμής, HD κάμερα και μόνιτορ. Ο
εξοπλισμός
διαγράμμισης
ROADMASTER
προσφέρει στους εργολάβους διαγράμμισης
υψηλή παραγωγικότητα, σταθερές και ακριβείς
διαγραμμίσεις. Ολόκληρο το σύστημα είναι
πλήρως ανασυρόμενο, αποτελούμενο από ένα
πλαίσιο που περιλαμβάνει το υδραυλικό
σύστημα, αντλίες βαφής, κινητήρα Honda &
αεροσυμπιεστή. Ο βραχίονας και όλο το σύστημα
διαγράμμισης, αναδιπλώνονται στο όχημα για
εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.

- Ατσάλινο πλαίσιο
- Σύστημα υαλοσφαιριδίων υπό πιέσεως
- Αυτόματο σύστημα πιστολιού βαφής
- Αεροσυμπιεστής βαρέως τύπου με μεγάλη δεξαμενή χωρητικότητας (15 λίτρα)
- HYDREX Αντλία 9.5 λίτρα/λεπτό
- Τεχνολογία Ψύξης TCS
- Δεξαμενή υαλοσφαιριδίων υπό πίεση 100 / 200 kg
- Δεξαμενή υδραυλικού λαδιού χωρητικότητας 9 λίτρων
- Δοκός βραχίονα διπλής ολίσθησης αριστερά και δεξιά του οχήματος
- Μεγάλα βιομηχανικά βαρέως τύπου ελαστικά 6 λινών στο βραχίονα
- Κιτ μόνιτορ & κάμερας
- Χειριστήριο διαγράμμισης μέσα από τη καμπίνα του οχήματος
- Πλήρως ανασυρόμενος βραχίονας & δοκός
- Κεντρικό σημείο ανύψωσης του μηχανήματος με γερανό
- Δείκτης επαναδιαγράμμισης

RM BASIC 2.5 ∑Υ∑ΤΗΜΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙ∑Η∑ - p/n 77.2017514 | 77.2017517 (∆ιπλή αντλία)
Μέγιστη ∏αροχή Υλικού: 9.5 λίτρα / λεπτό
HYDREX Αντλία 70cc : 1 - 2 Αντλίες
Χρώµα: 1 ή 2 Χρώµατα
Κινητήρας: HONDA GX 11.7 HP NET
Ηλεκτροπνευµατική Λειτουργεία: Αυτόµατα
Μέγιστη ∏ίεση Λειτουργίας: 200 bar / 3000 psi
∑ύστηµα Υαλοσφαιριδίων: Υπό ∏ίεσης
Τύπος ∏λαισίου: ∏αλέτα
Αεροσυµπιεστής: ∏εριλαµβάνεται
TCS Τεχνολογία Ψύξης: Ενεργό
∆εξαµενή Υδραυλικού Λαδιού: 9 λίτρα
Ψυγείο Λαδιού ∏λήρους Ροής: ∏εριλαµβάνεται
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ
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R M S TD 5. 0

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜ Α

Υδραυλικό διαγραμμιστικό σύστημα μεσαίου τύπου
Χρήση: Διαγράμμιση εθνικών και τοπικών οδών κ.α

Ο εξοπλισμός διαγράμμισης ROADMASTER STD
5.0 προσφέρει στους εργολάβους υψηλή
παραγωγικότητα,
σταθερή
και
ακριβής
διαγράμμιση. H πλήρης διάταξη του οχήματος
προσαρμόζεται εύκολα καθώς κατέχει ένα
πλαίσιο που εμπεριέχει ένα υδραυλικό σύστημα,
αντλίες
βαφής,
μηχανή
HONDA
και
αεροσυμπιεστή. Ο βραχίονας, η βάση και η δοκός
αναδιπλώνονται στο όχημα για εύκολη μεταφορά
και αποθήκευση. Επιλέξτε ανάμεσα σε μονή ή
διπλή υδραυλική αντλία βαφής, ανάλογα με τις
εργασίες διαγράμμισης που αναλαμβάνετε.

- Ατσάλινο πλαίσιο, πολλαπλές γωνίες φόρτωσης με κλαρκ ή γερανό
- Σύστημα υαλοσφαιριδίων υπό πιέσεως με ευρεία είσοδο υλικού 82mm (3,2 ") με αναδυόμενη βαλβίδα, 280 - 700 kg
- Αυτόματο σύστημα πιστολιού βαφής & χειροκίνητο πιστόλι βαφής με εύκαμπτο σωλήνα 15m για stencils κ.λ.π.
- Αεροσυμπιεστής βαρέως τύπου με μεγάλη δεξαμενή χωρητικότητας (15 λίτρα)
- Υδραυλικός σταθεροποιητής πίεσης
- Υδραυλικό ψυγείο ψύξης
- Δοκός βραχίονα διπλής ολίσθησης αριστερά και δεξιά του οχήματος
- 2 βραχίονες (προαιρετικό)
- Μετρητής λίτρων αντλίας
- Σκαλοπάτια φόρτωσης υλικού
- Κάμερα HD & οθόνη 22 "
- Χειριστήριο διαγράμμισης μέσα από τη καμπίνα του οχήματος
- Μενού καταγραφής δεδομένων
- Πτυσσόμενο πλαίσιο
- Δείκτης επαναδιαγράμμισης
- Πολλαπλά πιστόλια βαφής & υαλοσφαιριδίων

RM STD 5.0 ∑Υ∑ΤΗΜΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙ∑Η∑ - p/n 77.2017514 | 77.2017517 (∆ιπλή αντλία)
Μέγιστη ∏αροχή Υλικού: 19.0 λίτρα / λεπτό
HYDREX Αντλία 230cc: 1 - 2 Αντλίες
Χρώµα : 1 ή 2 Χρώµατα
Κινητήρας: HONDA GX 20.8 HP NET
Ηλεκτροπνευµατική Λειτουργεία: Αυτόµατα
Μέγιστη ∏ίεση Λειτουργίας: 200 bar / 3000 psi
∑ύστηµα Υαλοσφαιριδίων: Υπό ∏ιέσεως
Χωρητικότητα Κάδου Υαλοσφαιριδίων: 280 kg
Αεροσυµπιεστής: ∏εριλαµβάνεται
ΤCS Τεχνολογία Ψύξης: Ενεργό
∆εξαµενή Υδραυλικού Λαδιού: 20 λίτρα (χωρισµένα τµήµατα)
Ψυγείο Λαδιού ∏λήρους Ροής: ∏εριλαµβάνεται
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ
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R M HD 1 0

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜ Α

Υδραυλικό διαγραμμιστικό σύστημα βαρέως τύπου
Χρήση: Διαγράμμιση εθνικών και τοπικών οδών κ.α

RM HD 10 διαγραμμιστικό με τη μέγιστη δύναμη &
παραγωγή του, εξοπλισμένο με 26.4 hp KOHLER
κινητήρα και διπλές αντλίες HYDREX HD, είναι η
κατάλληλη λύση για τον πιο απαιτητικό εργολάβο
διαγράμμισης. Με διπλό βραχίονα βαφής αλλά και
ένα προηγμένο σύστημα κάμερας και υπολογιστή,
όλη η διαδικασία διαγράμμισης γίνεται από ένα
μόνο χρήστη απευθείας από την καμπίνα του
οχήματος. Τα μοντέλα ROADMASTER διαθέτουν
ένα
πλήρως
ανασυρόμενο
πλαίσιο.
Όλα
αναδιπλώνονται, όλα ταιριάζουν στο όχημά σας.
Χωρίς χαλαρά κομμάτια, χωρίς εργαλεία, χωρίς
προσπάθεια. Ένας χειριστής, μία μονάδα!
- Ατσάλινο πλαίσιο, πολλαπλές γωνίες φόρτωσης με κλαρκ ή γερανό
- Σύστημα υαλοσφαιριδίων υπό πιέσεως με ευρεία είσοδο υλικού 82mm (3,2 ") με αναδυόμενη βαλβίδα, 280 - 700 kg
- Αυτόματο σύστημα πιστολιού βαφής & χειροκίνητο πιστόλι βαφής με εύκαμπτο σωλήνα 15m για stencils κ.λ.π.
- Αεροσυμπιεστής βαρέως τύπου με μεγάλη δεξαμενή χωρητικότητας (15 λίτρα)
- Υδραυλικός σταθεροποιητής πίεσης
- Υδραυλικό ψυγείο ψύξης
- Δοκός βραχίονα διπλής ολίσθησης αριστερά και δεξιά του οχήματος
- 2 βραχίονες (προαιρετικό)
- Μετρητής λίτρων αντλίας
- Σκαλοπάτια φόρτωσης υλικού
- Κάμερα HD & οθόνη 22 "
- Χειριστήριο διαγράμμισης μέσα από τη καμπίνα του οχήματος
- Μενού καταγραφής δεδομένων
- Πτυσσόμενο πλαίσιο
- Δείκτης επαναδιαγράμμισης
- Πολλαπλά πιστόλια βαφής & υαλοσφαιριδίων

RM HD 10 ∑Υ∑ΤΗΜΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙ∑Η∑ - p/n 77.2047537 | p/n 77.2047528 (∆ιπλή αντλία)
Μέγιστη ∏αροχή Υλικού: 38.0 λίτρα / λεπτό
HYDREX Αντλίες: 1 Αντλία (HYDREX 630cc) - 2 Αντλίες (HYDREX 230cc)
Χρώµα : 1 ή 2 Χρώµατα
Κινητήρας: HONDA GX 20.8 HP NET - KOHLER 26.4 HP NET
Ηλεκτροπνευµατική Λειτουργεία: Αυτόµατα
Μέγιστη ∏ίεση Λειτουργίας: 150 bar (1 αντλία) - 200 bar (2 αντλίες)
∑ύστηµα Υαλοσφαιριδίων: Υπό ∏ιέσεως
Χωρητικότητα Κάδου Υαλοσφαιριδίων: 280 kg
Αεροσυµπιεστής: ∏εριλαµβάνεται
ΤCS Τεχνολογία Ψύξης: Ενεργό
∆εξαµενή Υδραυλικού Λαδιού: 35 λίτρα (3 χωρισµένα τµήµατα)
Ψυγείο Λαδιού ∏λήρους Ροής: ∏εριλαµβάνεται
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R O ADM A S TE R 3 0 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓ Ο
Υδραυλικό διαγραμμιστικό φορτηγό βαρέως τύπου
Χρήση: Διαγράμμιση εθνικών και τοπικών οδών κ.α

Το διαγραμμιστικό φορτηγό ROADMASTER
30 έχει σχεδιαστεί για διαγραμμίσεις
αυτοκινητοδρόμων και σημάνσεις εθνικών
οδών. Εξοπλισμένο με διπλό αυτόνομο
υδραυλικό σύστημα, εξασφαλίζει οικονομία
και ασφάλεια χρήσης. Εξοπλισμένο με δύο
βαρέως τύπου αντλίες HYDREX 950
PowerMax με παροχή υλικού 114 λίτρα/
λεπτό στα 2150 psi και τεχνολογία ψύξης
TCS (Tech Cooling System) σε ολόκληρο το
υδραυλικό σύστημα. Επιλέξτε ανάμεσα στην
εργοστασιακή έκδοση ή κατασκευάστε το
φορτηγό σας, ανάλογα με τις ανάγκες σας!
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΕΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ RM XHD 30
- 2 Αυτόνομα & πλήρως υδραυλικά συστήματα
- 2 HYDREX 950 PowerMax βαρέως τύπου υδραυλικές
αντλίες | 57 λίτρα / λεπτό (x2) στα 2150 psi
- 4 υψηλής πίεσης φίλτρα αντλίας βαφής
- Τεχνολογία ψύξης συστήματος TCS
- Κινητήρας 74 HP Diesel
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
- 4 βάσεις βαρελιών, 200 κιλά έκαστο
- Μόνιμες Δεξαμενές κατ'επιλογή
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
- 2 SST Υδραυλικές αντλίες φόρτωσης χρωμάτων 2"
- με εύκαμπτο σωλήνα ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ
- 1 δεξαμενή με χωρητικότητα 680 kg
- Σκαλοπάτια φόρτωσης υλικού

∏ΡΟ∑ΘΕΤΕ∑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕ∑
- Βάση πλατφόρµας
- Αντλία SST βαρέως τύπου HYDREX 960 PowerMax
- ∏ρόσθετη αντλία HYDREX 960 PowerMax (3ο χρώµα)
- Γραµµή βαφής & υαλοσφαιριδίων για επιπλέον αντλία
- Κιτ µόνιτορ και κάµερας HD (1-2)
- ∆εξαµενή υαλοσφαιριδίων µε χωρητικότητα 1400
& 1800 λίτρα
- ∑ύστηµα άντλησης υαλοσφαιριδίων
- Υδραυλικοί αναδευτήρες βαφής
- ∆ιπλή µεταφορά πιστολιού βαφής
- ∆εξαµενή χρώµατος SST 470 λίτρων | 950 λίτρων

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ
- 2 υδραυλικούς βραχίονες βαφής με βαρέως τύπου ελαστικά &
ηλεκτροβαλβίδες
- 2 πνευματικοί ανυψωτές βραχίονα
- 3 ενεργοποιητές πιστολιού βαφής
Setup πιστολιών βαφής:
- 2 αυτόματα πιστόλια airless + 2 πιστόλια υαλοσφαιριδίων
(αριστερά)
- 1 αυτόματο πιστόλι βαφής airless + 1 πιστόλι υαλοσφαιριδίων
(δεξιά)
- Χειροκίνητο πιστόλι βαφή | σετ stencil (εύκαμπτος σωλήνας
15m, χειροκίνητο πιστόλι airless, κύλινδρος αποθήκευσης)
ΚΑΜΠΙΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΟΠΙΣΘΕΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
- 2 καθίσματα χειριστών με ανάρτηση STD
- Κύρια κονσόλα χειριστή
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
- 2 υπολογιστές γραμμών διαγράμμισης σειράς SKIPLINE USA X

- Ενεργοποιητές πιστολιού βαφής
- Μετρητές λίτρων
- ∑ετ φωτισµού Strobe
- Κιτ συστήµατος καθοδήγησης µε λέιζερ
- ∑ύστηµα ενδοεπικοινωνίας 2 & 3 σταθµών
- Καµπίνα χειρισµού κλειστού τύπου
- Εργαλειοθήκη αλουµινίου
- ∏υροσβεστήρες
- Μπεκ αέρος - καθαρισµού
- ∑ύστηµα θέρµανσης χρωµάτων
- ∏ρόσθετα πιστόλια βαφής & υαλοσφαιριδίων
- ∏ίνακας µηνυµάτων / ειδοποιήσεων LED
- Ψηφιακό ταχύµετρο
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R O ADM A S TE R 2 0 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓ Ο
Υδραυλικό διαγραμμιστικό φορτηγό βαρέως τύπου

Χρήση: Διαγράμμιση εθνικών και τοπικών οδών κ.α

Το διαγραμμιστικό φορτηγό ROADMASTER 20
είναι
η
ιδανική
λύση
για
δήμους,
αεροδιάδρομους και αυτοκινητόδρομους. Η
εργοστασιακή έκδοση περιλαμβάνει μια
μονάδα RM XHD 20 με δύο βαρέως τύπου
αντλίες HYDREX 630 PowerMax με παροχή
υλικού 75 λίτρα/λεπτό, διπλό αυτόνομο
υδραυλικό σύστημα & τεχνολογία ψύξης TCS
(Tech Cooling System). Όπισθεν του
φορτηγού
βρίσκεται
ένας
σταθμός
λειτουργίας, καλυμμένος με υπόστεγο, που
επιτρέπει στους χειριστές να ελέγχουν
ολόκληρο το σύστημα από μία κύρια κονσόλα.
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΕΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ RMXHD 20
- 2 Αυτόνομα & πλήρως υδραυλικά συστήματα
- 2 HYDREX 630 PowerMax βαρέως τύπου υδραυλικές
αντλίες | 38 λίτρα / λεπτό (x2) στα 2150 psi
- 4 υψηλής πίεσης φίλτρα αντλίας βαφής
- Τεχνολογία ψύξης συστήματος TCS
- 23 HP κινητήρα HONDA
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
- 2 βάσεις βαρελιών, 200 κιλά έκαστο
- Μόνιμες Δεξαμενές κατ'επιλογή
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
- 2 SST Υδραυλικές αντλίες φόρτωσης χρωμάτων 1 1/2
" - με εύκαμπτο σωλήνα
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ
- 1 δεξαμενή με χωρητικότητα 340 kg
- Σκαλοπάτια φόρτωσης υλικού

∏ΡΟ∑ΘΕΤΕ∑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕ∑
- Βάση πλατφόρµας
- Αντλία SST βαρέως τύπου HYDREX 630 PowerMax
- ∏ρόσθετη αντλία HYDREX 630 PowerMax (3ο χρώµα)
- Γραµµή για επιπλέον αντλία βαφής & υαλοσφαιριδίων
- Κιτ µόνιτορ και κάµερας HD (1-2)
- ∆εξαµενή υαλοσφαιριδίων µε χωρητικότητα 680 λίτρα
- ∑ύστηµα άντλησης υαλοσφαιριδίων
- Υδραυλικοί αναδευτήρες βαφής
- ∆ιπλή µεταφορά πιστολιού βαφής
- ∆εξαµενή χρώµατος SST 245 λίτρων | 470 λίτρων
- Ενεργοποιητές πιστολιού βαφής

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ
- 2 βραχίονες υδραυλικού πιστολιού βαφής με βαρέως τύπου
ελαστικά & ηλεκτροβαλβίδες
- 2 πνευματικοί ανυψωτές βραχίονα
- 3 ενεργοποιητές πιστολιού βαφής
Set up πιστολιών βαφής:
- 2 αυτόματα πιστόλια airless + 2 πιστόλια υαλοσφαιριδίων
(αριστερά)
- 1 αυτόματο πιστόλι βαφής airless + 1 πιστόλι υαλοσφαιριδίων
(δεξιά)
- Χειροκίνητο πιστόλι βαφή | σετ stencil (εύκαμπτος σωλήνας
15m, χειροκίνητο πιστόλι airless, κύλινδρος αποθήκευσης)
ΚΑΜΠΙΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΟΠΙΣΘΕΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
- 2 καθίσματα χειριστών με ανάρτηση STD
- Κύρια κονσόλα χειριστή
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
- 2 υπολογιστές γραμμών διαγράμμισης SKIPLINE USA (έως 4
πιστόλια βαφής)

- Μετρητές λίτρων
- ∑ετ φωτισµού Strobe
- Κιτ συστήµατος καθοδήγησης µε λέιζερ
- ∑ύστηµα ενδοεπικοινωνίας 2 & 3 σταθµών
- Καµπίνα χειρισµού κλειστού τύπου
- Εργαλειοθήκη αλουµινίου
- ∏υροσβεστήρες
- Μπεκ αέρος - καθαρισµού
- ∑ύστηµα θέρµανσης χρωµάτων
- ∏ρόσθετα πιστόλια βαφής & υαλοσφαιριδίων
- ∏ίνακας µηνυµάτων / ειδοποιήσεων LED
- Ψηφιακό ταχύµετρο
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓ Ο

Υδραυλικό διαγραμμιστικό φορτηγό βαρέως τύπου

Χρήση: Διαγράμμιση εθνικών και τοπικών οδών κ.α

Το
διαγραμμιστικό
σύστημα
ROADMASTER 10 μπορεί να τοποθετηθεί
στα περισσότερα βαν και φορτηγά πόλης.
Ιδανικό για διαγραμμίσεις αεροδρομίου,
δρόμους πόλεων και δήμους. Επιλέξτε
ανάμεσα στις μονάδες RM HD 10 ή RM
STD 10, με ανασυρόμενους βραχίονες,
μόνιτορ
παρακολούθησης
και
καθοδήγησης της εργασίας σας και πολλά
άλλα καινοτόμα χαρακτηριστικά. Όλο το
σύστημα διαγράμμισης αναδιπλώνεται
στη καρότσα του φορτηγού για εύκολη
μεταφορά, αποθήκευση και εργασίες
συντήρησης.
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΕΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ RM HD 10
- 2 HYDREX 230 PowerMax βαρέως τύπου
υδραυλικές αντλίες | 19 λίτρα / λεπτό (x2) στα 3000
psi ή 1 HYDREX 630 PowerMax βαρέως τύπου
υδραυλική αντλία | 38 λίτρα / λεπτό στα 2150 psi ή
ρυθμισμένη αντλία MMA HYDREX
- Ψυγείο λαδιού αντλιών βαρέως τύπου
- Τεχνολογία ψύξης συστήματος TCS
- Κινητήρα 26,5 HP KOHLER / 23 HP HONDA
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ
- 1 δεξαμενή με χωρητικότητα 280 kg
- Σκαλοπάτια φόρτωσης υλικού

∏ΡΟ∑ΘΕΤΕ∑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕ∑
- 2 βραχίονες υδραυλικού πιστολιού βαφής µε
βαρέως τύπου ελαστικά & ηλεκτροβαλβίδες
- 2 πνευµατικοί ανυψωτές βραχίονα
- 3 ενεργοποιητές πιστολιού βαφής
- 2 αυτόµατα πιστόλια airless + 2 πιστόλια
υαλοσφαιριδίων (αριστερά)
- 1 αυτόµατο πιστόλι βαφής airless + 1 πιστόλι
υαλοσφαιριδίων (δεξιά)
- SST αντλία βαρέως τύπου HYDREX 630
PowerMax
- ∏ρόσθετη αντλία βαρέως τύπου HYDREX 630
PowerMax (2ο χρώµα)
- Επιπλέον αντλία βαρέως τύπου HYDREX 230
PowerMax (3ο χρώµα)

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ
- Μονός αναδιπλούμενος & πτυσσόμενος βραχίονας
Set up πιστολιών βαφής:
- 3 αυτόματα πιστόλια βαφής airless + 3 πιστόλια
υαλοσφαιριδίων (αριστερά)
ή MMA 1: 1 | 98: 2 ρύθμιση πιστολιού βαφής
- Χειροκίνητο πιστόλι βαφή | (εύκαμπτος σωλήνας 15m,
χειροκίνητο πιστόλι airless, κύλινδρος αποθήκευσης)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
- 1 υπολογιστής γραμμών διαγράμμισης SKIPLINE USA (έως 4
πιστόλια βαφής)
(δεν περιλαμβάνεται στην έκδοση HYDREX 630)
- 1 δείκτης διαγράμμισης

- Γραµµή για επιπλέον αντλία βαφής &
υαλοσφαιριδίων
- Μονοθέσια καµπίνα λειτουργίας µε
κουβούκλιο
- Κάθισµα µε ανάρτηση
- SKIPLINE USA υπολογιστής γραµµών
διαγράµµισης (έως 4 πιστόλια)
- Κιτ µόνιτορ και κάµερας HD (1-2)
- ∆εξαµενή υαλοσφαιριδίων χωρητικότητας
340kg
- ∆εξαµενή υαλοσφαιριδίων χωρητικότητας
680kg
- Υδραυλικοί αναδευτήρες βαφής

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ

- ∆ιπλά πιστόλια βαφής
- ∆εξαµενή χρώµατος SST 250 λίτρα x2
- Ενεργοποιητές πιστολιού βαφής
- Μετρητές λίτρων
- ∑ετ φωτισµού Strobe
- Κιτ συστήµατος καθοδήγησης µε λέιζερ
- ∑ταθµός ενδοεπικοινωνίας 2 & 3
σταθµών
- Εργαλειοθήκη αλουµινίου
- ∏υροσβεστήρες
- Μπεκ αέρος – καθαρισµού
- ∏ρόσθετα πιστόλια βαφής
- ∏ίνακας µηνυµάτων/ειδοποιήσεων LED

www.vezos.gr
Τηλ: 2104020112 - 2104411720

R O ADM A S TE R 5

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓ Ο

Υδραυλικό διαγραμμιστικό φορτηγό βαρέως τύπου

Χρήση: Διαγράμμιση εθνικών και τοπικών οδών κ.α

Το
διαγραμμιστικό
φορτηγό
ROADMASTER 5 μπορεί να χειριστεί εξ
ολοκλήρου από ένα άτομο απευθείας
από την καμπίνα του οχήματος.
Εγκατεστημένο σε μια παλετοποιημένη
βάση και εξοπλισμένο με μονή ή διπλή
αντλία βαρέως τύπου HYDREX 230,
τεχνολογία ψύξης TCS & πλήρως
ανασυρόμενο πλαίσιο για ασφαλή
αποθήκευση. Επωφεληθείτε από το
μόνιτορ
παρακολούθησης
και
καθοδήγησης, σετ οθόνης και κάμερας
HD VEZOS, και απολαύστε την εργασία
σας!
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΕΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ RM STD 5
- 2 HYDREX 230 βαρέως τύπου υδραυλικές αντλίες |
19 λίτρα / λεπτό (x2) @ 3000 psi
ή 1 HYDREX 230 βαρέως τύπου υδραυλική αντλία | 19
λίτρα / λεπτό (x1) @ 3000 psi
ή υδραυλική αντλία MMA HYDREX
- Ψυγείο λαδιού αντλιών βαρέως τύπου
- Τεχνολογία ψύξης συστήματος TCS
- Κινητήρας 23 HP HONDA
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ
- 1 δεξαμενή με χωρητικότητα 280 kg
- Σκαλοπάτια φόρτωσης υλικού

∏ΡΟ∑ΘΕΤΕ∑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕ∑
- ∏ρόσθετη αντλία βαρέως τύπου HYDREX 230 (3ο
χρώµα)
- Γραµµή για επιπλέον αντλία βαφής &
υαλοσφαιριδίων
- Μονοθέσια καµπίνα λειτουργίας µε κουβούκλιο
- Κάθισµα µε ανάρτηση
- SKIP LINE USA υπολογιστής γραµµών διαγράµµισης
(έως 4 πιστόλια)
- Κιτ µόνιτορ και κάµερας HD (1-2)
- ∆εξαµενή υαλοσφαιριδίων χωρητικότητας 340 kg

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ
- Μονός αναδιπλούμενος & πτυσσόμενος βραχίονας
Set up πιστολιών βαφής:
- 3 αυτόματα πιστόλια βαφής airless + 3 πιστόλια
υαλοσφαιριδίων (αριστερά)
ή MMA 1: 1 | 98: 2 ρύθμιση πιστολιού βαφής
- Χειροκίνητο πιστόλι βαφή | (εύκαμπτος σωλήνας 15m,
χειροκίνητο πιστόλι airless, κύλινδρος αποθήκευσης)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
- 1 υπολογιστής γραμμών διαγράμμισης SKIPLINE USA (έως 4
πιστόλια βαφής)
(δεν περιλαμβάνεται στην έκδοση HYDREX 630)
- 1 δείκτης διαγράμμισης

- Υδραυλικοί αναδευτήρες βαφής
- ∆ιπλά πιστόλια βαφής
- ∆εξαµενή χρώµατος SST 250 λίτρα x2
- Ενεργοποιητές πιστολιού βαφής
- Μετρητές λίτρων
- ∑ετ φωτισµού Strobe
- Κιτ συστήµατος καθοδήγησης µε λέιζερ
- ∑ταθµός ενδοεπικοινωνίας 2 & 3 σταθµών
- Εργαλειοθήκη αλουµινίου
- ∏υροσβεστήρες
- Μπεκ αέρος – καθαρισµού
- ∏ίνακας µηνυµάτων / ειδοποιήσεων LED

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ

www.vezos.gr
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R O ADM A S TE R 2 . 5ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓ Ο
Υδραυλικό διαγραμμιστικό φορτηγό βαρέως τύπου

Χρήση: Διαγράμμιση εθνικών και τοπικών οδών κ.α

Το
σύστημα
διαγράμμισης
ROADMASTER 2.5 θεωρείται μια από
τις πιο καινοτόμους λύσεις στον
χώρο της οδοσήμανσης. Το σύστημα
RM BASIC 2.5 τοποθετείται σε
οποιοδήποτε όχημα της επιλογής σας
και συμπεριλαμβάνει αναδιπλώμενο
βραχίoνα, αυτόματα πιστόλια βαφής,
κάδο υαλοσφαιριδίων, υπολογιστή
διαγράμμισης, HD κάμερα και μόνιτορ.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΕΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ RM BASIC 2.5
- 2 υδραυλικές αντλίες βαφής HYDREX 70 με πιστόλι | 10
λίτρα / λεπτό (x2) στα 3000 psi
ή 1 HYDREX 70 υδραυλική αντλία βαφής | 10 λίτρα /
λεπτό (x1) στα 3000 psi
ή υδραυλική αντλία MMA HYDREX
- Ψυγείο λαδιού αντλιών βαρέως τύπου
- Τεχνολογία ψύξης συστήματος TCS
- Κινητήρας 11,7 HP HONDA

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ
- Μονός αναδιπλούμενος & πτυσσόμενος βραχίονας
Διαμόρφωση πιστολιού βαφής:
- 3 αυτόματα πιστόλια βαφής airless + 3 πιστόλια
υαλοσφαιριδίων (αριστερά)
ή MMA 1: 1 | 98: 2 ρύθμιση πιστολιού βαφής
- Χειροκίνητο πιστόλι βαφή | (εύκαμπτος σωλήνας 15m,
χειροκίνητο πιστόλι airless, κύλινδρος αποθήκευσης)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
- 1 δείκτης διαγράμμισης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ
- 1 δεξαμενή με χωρητικότητα 150 kg

∏ΡΟ∑ΘΕΤΕ∑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕ∑
- ∏ρόσθετη αντλία βαρέως τύπου HYDREX 70 (3ο χρώµα)
- Γραµµή για επιπλέον αντλία βαφής & υαλοσφαιριδίων
- SKIP LINE USA υπολογιστής γραµµών διαγράµµισης (έως 4 πιστόλια)
- Κιτ µόνιτορ και κάµερας HD (1-2)
- ∆εξαµενή υαλοσφαιριδίων χωρητικότητας 280 kg
- ∆εξαµενή χρώµατος SST 250 λίτρα x 2qty
- Μετρητές λίτρων
- ∑ετ φωτισµού Strobe
- Κιτ συστήµατος καθοδήγησης µε λέιζερ
- ∑ταθµός ενδοεπικοινωνίας 2 & 3 σταθµών
- ∏υροσβεστήρες
- ∏ίνακας µηνυµάτων / ειδοποιήσεων LED
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ
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P R O G RIN D HD

ΑΠΟΞΕΣΤΗ ΡΕΣ ΔΡΟΜΟ Υ

Υψηλής απόδοσης συστήματα ματσακονισμού

Χρήση: Επισκευές βιομηχανικού δαπέδου, αφαίρεση διαγράμμισης κ.α

Τα μηχανήματα απόξεσης PROGRIND HD
καλύπτουν
μια
μεγάλη
γκάμα
προετοιμασίας επιφανειών, σχεδιασμένες
μόνο για επαγγελματική χρήση λόγω της
συμπαγής
κατασκευής
και
της
τεχνολογίας ματσακωνισμού υψηλής
ταχύτητας. Ηλεκτρικό ή Βενζινοκίνητο,
με δυνατότητα εναλλάξιμης κεφαλής από
το πλάι του μηχανήματος, ιδανικό για
επιφάνειες όπως τσιμέντο, άσφαλτος
(αφαίρεση
διαγραμμίσεων),
και
προετοιμασία / ισοπέδωση επιφανειών.

√ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
Δεν χρειάζεται να επιβραδύνετε ή να σταματήσετε το ματσακόνι με παλιομοδίτικες μεθόδους, όπως με τη χρήση του
ποδιού ή του σώματος σας! Όλα τα μοντέλα ProGrind διαθέτουν ένα συστήμα φρένων, έυκολο στη χρήση, επιτρέποντάς
σας να επιβραδύνετε ή να διακόψετε τη πορεία του μηχανήματος. Μπορείτε να κλειδώσετε το σύστημα φρένων ή ακόμα
και να ελέγξτε την ταχύτητα ενώ εργάζεστε.
√ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
Εύκολη, ελαφριά και άμεση ανύψωση του μηχανήματος.
√ ΣΤΑΘΕΡΗ & ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ HD
Σταθερή κατασκευή για αφαίρεση διαγραμμίσεων ή επιστρώσεων, το PROGRIND HD διαθέτει ένα σταθερό σύστημα
μετάδοσης κίνησης για τέλεια επίπεδη επιφάνεια, αφαίρεση / επισκευή επικάλυψης.
√ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Μέγιστη παραγωγικότητα λόγω του συστήματος περιστροφής υψηλής ταχύτητας, αυξάνοντας το κέρδος σας.

Μέγιστο πλάτος εργασίας
Τύπος κεφαλής
Κινητήρας
Εκκίνηση κινητήρα
Ταχύτητα κοπής
∑ύστηµα φρένων
Κάθισµα οδήγησης
∑ύστηµα νερού
∑ύνδεση σκούπας
Κιτ χειρολαβής
∆ιαστάσεις
Βάρος

PROGRIND
HD 209 G - p/n 11.4430022
200 mm / 8 in
Τύµπανο κοπής
HONDA GX270 9.0 HP
Χειροκίνητα
55 sqm/h (600 sqf)
∏ροαιρετικό
∆εν ∏εριλαµβάνεται
∆εν ∏εριλαµβάνεται
∏εριλαµβάνεται
∆εν ∏εριλαµβάνεται
96.5 x 48.5 x 106
103 kg

PROGRIND
HD 258 E - p/n 11.4430023
250 mm / 10 in
Τύµπανο κοπής
Ηλεκτροκινητήρας 7.5 HP
65 sqm/h (700 sqf)
∏ροαιρετικό
∆εν ∏εριλαµβάνεται
∆εν ∏εριλαµβάνεται
∏εριλαµβάνεται
∆εν ∏εριλαµβάνεται
96.5 x 48.5 x 106
106 kg

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ

PROGRIND
HD 2513 G - p/n 11.4430024
250 mm / 10 in
Τύµπανο κοπής
HONDA GX390 13 HP
Χειροκίνητα
70 sqm/h (750 sqf)
∏ροαιρετικό
∆εν ∏εριλαµβάνεται
∏ροαιρετικό
∏εριλαµβάνεται
∏ροαιρετικό
96.5 x 48.5 x 106
118 kg

www.vezos.gr
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P R O G RIN D LG

ΑΠΟΞΕΣΤΗ ΡΕΣ ΔΡΟΜΟ Υ

Υψηλής απόδοσης συστήματα ματσακονισμού

Χρήση: Επισκευές βιομηχανικού δαπέδου, προετοιμασία επιφανείας κ.α

Τα μηχανήματα απόξεσης PROGRIND LG
με χαμηλό κέντρο βάρους (low gravity)
τα καθιστά την ιδανική λύση για
εργολάβους βιομηχανικών δαπέδων
που επιθυμούν να καλύψουν εφαρμογές
ισοπέδωσης
μεγάλης
επιφανείας.
Τεχνολογία
υψηλής
ταχύτητας,
σχεδιασμός χαμηλόκεντρου βάρους και
κάλυψη μεγάλου πλάτους επιφανείας.
Τέλεια
σταθεροποιημένο
και
σχεδιασμός ιδανικός για βιομηχανική
προετοιμασία
δαπέδου
χωρίς
ανεπιθύμητες ταλαντώσεις κατά την
εργασία.

√ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
Δεν χρειάζεται να επιβραδύνετε ή να σταματήσετε το ματσακόνι με παλιομοδίτικες μεθόδους, όπως με τη χρήση του
ποδιού ή του σώματος σας! Όλα τα μοντέλα ProGrind διαθέτουν ένα συστήμα φρένων, έυκολο στη χρήση, επιτρέποντάς
σας να επιβραδύνετε ή να διακόψετε τη πορεία του μηχανήματος. Μπορείτε να κλειδώσετε το σύστημα φρένων ή ακόμα
και να ελέγξτε την ταχύτητα ενώ εργάζεστε.
√ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
Εύκολη, ελαφριά και άμεση ανύψωση του μηχανήματος.
√ ΣΤΑΘΕΡΗ & ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ HD
Σταθερή κατασκευή για αφαίρεση διαγραμμίσεων ή επιστρώσεων, το PROGRIND LG διαθέτει ένα σταθερό σύστημα
μετάδοσης κίνησης για τέλεια επίπεδη επιφάνεια, αφαίρεση / επισκευή επικάλυψης.
√ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Μέγιστη παραγωγικότητα λόγω του συστήματος περιστροφής υψηλής ταχύτητας, αυξάνοντας το κέρδος σας.

Μέγιστο πλάτος εργασίας
Τύπος κεφαλής
Κινητήρας
Εκκίνηση κινητήρα
Ταχύτητα κοπής
∑ύστηµα φρένων
Κάθισµα οδήγησης
∑ύστηµα νερού
∑ύνδεση σκούπας
Κιτ χειρολαβής
∆ιαστάσεις
Βάρος

PROGRIND
LG 209 G - p/n 11.4430025
200 mm / 8 in
Τύµπανο πλάγιας φόρτωσης
HONDA GX270 9.0 HP
Χειροκίνητα
55 sqm/h (600 sqf)
∏ροαιρετικό
∆εν ∏εριλαµβάνεται
∆εν ∏εριλαµβάνεται
∏εριλαµβάνεται
∆εν ∏εριλαµβάνεται
121 x 55 x 106 cm
121 kg

PROGRIND
LG 258 E - p/n 11.4430026
200 mm / 8 in
Τύµπανο πλάγιας φόρτωσης
Ηλεκτροκινητήρας 7.5 HP
65 sqm/h (700 sqf)
∏ροαιρετικό
∆εν ∏εριλαµβάνεται
∆εν ∏εριλαµβάνεται
∏εριλαµβάνεται
∆εν ∏εριλαµβάνεται
121 x 55 x 106 cm
135 kg

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ

PROGRIND
LG 2513 G - p/n 11.4430027
200 mm / 8 in
Τύµπανο πλάγιας φόρτωσης
HONDA GX390 13 HP
Χειροκίνητα
70 sqm/h (750 sqf)
∏ροαιρετικό
∆εν ∏εριλαµβάνεται
∏ροαιρετικό
∏εριλαµβάνεται
∏ροαιρετικό
121 x 55 x 106 cm
136 kg

www.vezos.gr
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P R O G RIN D LG R

ΑΠΟΞΕΣΤΗ ΡΕΣ ΔΡΟΜΟ Υ

Υψηλής απόδοσης συστήματα ματσακονισμού

Χρήση: Αφαίρεση διαγραμμίσεων, προετοιμασία επιφανείας κ.α

Τα μηχανήματα απόξεσης PROGRIND
LGR έχουν σχεδιαστεί ειδικά για
διεργασία δρόμου, έχοντας έναν τροχό
στο μπροστινό μέρος του οχήματος που
προσφέρει συνολική ευελιξία ιδανική
για μεγάλους χώρους στάθμευσης,
αυτοκινητόδρομους,
εργοτάξια,
αεροδιάδρομους
κ.λπ.
Επιπλέον,
μπορείτε να συνδέσετε το μηχάνημα με
το κάθισμα οδήγησης PRODRIVE για
εύκολη και γρήγορη εργασία χωρίς
κόπο.
√ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
Επιβραδύνετε το μηχάνημα με ένα προηγμένο σύστημα φρεναρίσματος.
Χρησιμοποιήστε το μοχλό για να φρενάρετε σταδιακά το σύστημα ή να σταματήσετε τελείως το μηχάνημα. Δεν χρειάζεται
να χρησιμοποιήσετε το πόδι σας ή οποιαδήποτε παλιά μέθοδο, η εταιρία VEZOS έχει σχεδιάσει μια καινούργια τεχνολογία
φρένων ειδικά για μηχανήματα αφαίρεσης διαγραμμίσεων.
√ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
Εύκολη, ελαφριά και άμεση ανύψωση του μηχανήματος.
√ ROADKIT / ΚΙΤ ΤΡΟΧΩΝ
Τα μοντέλα LGR διαθέτουν ένα ειδικό κιτ δρόμου, με τροχό προσαρμοσμένο στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος για
εύκολο και ευέλικτο χειρισμό κατά την εργασία. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα τις παλιές
διαγραμμίσεις από οποιεσδήποτε πολύπλοκες θέσεις στάθμευσης. Επιλέξτε ανάμεσα σε μια μεγάλη γκάμα κιτ τροχών,
ανάλογα με την επιφάνεια του δρόμου.
√ ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ PRODRIVE
Οδηγήστε και ολοκληρώστε την εργασία σας πιο γρήγορα, προσαρμόζοντας το κάθισμα οδήγησης PRODRIVE στο μηχάνημα
απόξεσης και διπλασιάστε την ταχύτητά της εργασίας σας.

Μέγιστο πλάτος εργασίας
Τύπος κεφαλής
Κινητήρας
Εκκίνηση κινητήρα
Ταχύτητα κοπής
∑ύστηµα φρένων
Κάθισµα οδήγησης
∑ύστηµα νερού
∑ύνδεση σκούπας
Κιτ χειρολαβής
∆ιαστάσεις
Βάρος

PROGRIND
LGR 209 G - p/n 11.4430028
200 mm / 8 in
Τύµπανο - πλάγιας φόρτωσης
HONDA GX270 9.0 HP
Χειροκίνητα
55 sqm/h (600 sqf)
∏ροαιρετικό
∏ροαιρετικό
∏ροαιρετικό
∏εριλαµβάνεται
∆εν ∏εριλαµβάνεται
150 x 55 x 106 cm
127 kg

PROGRIND
LGR 2513 G - p/n 11.4430029
250 mm / 10 in
Τύµπανο - πλάγιας φόρτωσης
HONDA GX390 13 HP
Χειροκίνητα
70 sqm/h (800 sqf)
∏ροαιρετικό
∏ροαιρετικό
∏ροαιρετικό
∏εριλαµβάνεται
∏ροαιρετικό
150 x 55 x 106 cm
Κάθισµα οδήγησης PRODRIVE
135kg

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ

www.vezos.gr
Τηλ: 2104020112 - 2104411720

Επικοινωνήστε μαζί μας!
www.vezos.co.uk | vezosusa.com |
+441344902036

+17323336632

info@vezos.co.uk

sales@vezosusa.com
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