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Manuel yol çizgi çalışmaları için idealdir. Termoplastik Ön
Isıtıcılar ile hazırlanan sıcak termoplastik doğrudan el uygulama
aparatlarına bir dolum ağzı ile aktarılır – veya başka bir
termoplastik makinanın ikmali için kullanılabilir.

Ideal for manual road marking jobs. Thermoplastic preheaters
prepares and fills the hot thermoplastic directly into a handscreed box with a filling system - or you can use it for feeding of
a thermoplastic machine.

Blok, granül ve sıvı haldeki termoplastik malzemenin ısıtılması
için üretilen sorunsuz ekipmanlardır. Düşey tip çift kanatlı
karıştırıcı kolları sayesinde malzemenin tümünde homojen
sıcaklık dağılımı sağlar. 50mm ısı izolasyonu. Hidrolik ileri/geri
transmisyon. Ön Isıtıcılar, Hidrolik Güç Ünitesi ile tahrik edilirler.
Isıtma sistemi olarak Propan veya Motorin yakıtlı sistem
seçenekleri bulunmaktadır.

Thermoplastic preheater for heating of block, granulate or liquid
thermoplastic material. Efficient vertical double mixer arms,
which ensure uniform heating of the material. 50 mm heat
isolation. Hydraulic forward/reverse transmission. Preheater
driven by efficient hydraulic power unit. Propane gas or diesel
oil burner system can be supplied for heating.

250L, 400L veya 600L kapasiteli. Hidromotor tahrikli karıştırıcı,
Karıştırıcı tahriki için START, STOP ve Ters Yönde Çalışma
valfi, Çift kol ve kanatlı düşey karıştırıcı, Boya haznesini
çevreleyen diyatermik yağ cekedi, Boya tankı ortasında yer alan
diyatermik yağ ısıtmalı boru. Diyatermik yağ ısıtmalı boya çıkışı
gibi özelliklere sahiptir. Sıcaklık kontrolü için, Diyatermik yağ ve
boya sıcaklığını +50 ile +270° C arasında kontrol eden iki ayrı
termostat; boya ve diyatermik yağın sıcaklıklarını gösteren iki
ayrı sıcaklık göstergesi bulunmaktadır.

Capacity of 250L, 400L or 600L. Hydraulic motor with agitator
bearing. Start/stop/reverse valve for agitator drive. Vertical
agitator with double arms and paddles. Material container
surrounded by heat transfer oil, to distribute heat. Oil-heated
centre pipe in material tank. Oil-heated material outlet. The
preheater is equipped with a thermostat for thermoplastic
material and for heat transfer oil temperatures from +50 to
+270° C. Includes an integrated display showing actual
temperatures.

300L veya 500L kapasite. Hidromotor tahrikli karıştırıcı,
Karıştırıcı tahriki için START, STOP ve Ters Yönde Çalışma
valfi, Çift kol ve kanatlı düşey karıştırıcı, Sıcaklık
kontrolü için, Diyatermik yağ ve boya sıcaklığını +50 ile +250° C
arasında kontrol eden iki ayrı termostat; boya ve diyatermik
yağın sıcaklıklarını gösteren iki ayrı sıcaklık göstergesi
bulunmaktadır.

Capacity of 300L or 500L. Hydraulic motor with agitator bearing.
Start/ stop/reverse valve for agitator drive. Agitator with double
arms and paddles. The preheater is equipped with a thermostat
for thermoplastic material temperatures from +50 to +270° C.
Includes an integrated display showing actual temperatures.

7.0 kW (9 HP) @ 3600 rpm. Su Soğutma Sistemli, 1 silindirli
Dizel Motor. 83 Litre kapasiteli seviye göstergeli ve filtreli
Motorin tankı. 4,5 cm3/dev. Hidrolik pompa ve güvenlik valfi. 66
Litre kapasiteli hidrolik yağ tankı ve filtresi. 12 V DC/65 Amper
alternatör. Titreşim damperli motor kaidesi.

7.0 kW (9 HP) @ 3600 rpm. Air cooled 1-cylinder diesel engine.
83 L diesel oil tank with level control and diesel oil filter. 4,5
cm3/rev. hydraulic pump with safety valve 66 L hydraulic oil
tank with filter. Alternator 12 V DC/65 Amp. Engine foundation
with vibration absorbers.

Yol çizgisi ve tamiratı için kullanılan Termoplastik Ek Uygulama
Aparatları aşağıdaki ölçülerde mevcuttur:

Thermoplastic screed boxes used for road marking and repair
work with following widths:

5cm,10cm,10+10cm, 12cm, 15cm,
20cm, 25cm, 30cm, 40cm ve 50cm

5cm,10cm,10+10cm, 12cm, 15cm,
20cm, 25cm, 30cm, 40cm, and 50cm

Teknik özelliklerde değişiklik hakkı saklıdır.
Ürün resmi opsiyonel bazı donanımları gösterebilir.

We reserve the right to change technical properties.
Product picture may be shown with optional equipment.
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