
Τα διαγραμμιστικά μηχανήματα VEZOS PROSTRIPE

SPX είναι κατάλληλα για εργασίες σήμανσης
οδοστρώματος σε τοπικούς δρόμους πόλεως,
διαβάσεις πεζών, χώροι στάθμευσης, λιμάνια,

σχολεία κ.α.

Το ίδιο το μηχάνημα είναι αυτοκινούμενο βοηθόντας
έτσι τον χειριστή να καθοδηγήσει το μηχάνημα
χωρίς καθόλου βάρος και με σταθερό βήμα. 

Το PROSTRIPE SPX φέρει πολλές καινοτομίες της
εταιρείας VEZOS με σκοπό την εύκολη λειτουργία,

την εξοικονόμηση χρώματος και σταθερές γραμμές!

Þ Πλήρης ορατότητα του οδοστρώματος
Þ 1 ή 2 πιστόλια βαφής 
Þ Χειρόφρενο, γκάζι μηχανής
Þ Κιτ κάδου υαλοσφαιριδίου 21 λίτρα - υποδονούμενο σύστημα  

Þ HONDA GX βενζινοκινητήρες 13 HP
Þ Χειριστήριο κίνησης τύπου μοτοσικλέτας
Þ HYDREX αντλία αργής παλινδρόμησης 9.5 l/min 
Þ TCS Τεχνολογία ψύξης υδραυλικού συστήματος & βαφής
Þ Αναδιπλούμενο σασί
Þ Βιομηχανικές ρόδες & λάστιχα, μεγάλης αντοχής 
Þ Εύκολη ευθυγράμμιση
Þ XXL μπροστινή περιστρεφόμενη ρόδα
Þ Αποσπόμενο πιστόλι βαφής για σημάνσεις και κράσπεδα
Þ Υδραυλική λειτουργία, 5 λιτρα δεξαμενή 

Þ Κάδος χρώματος 68 λίτρων (προαιρετικό)

Þ Δείκτης επαναδιαγράμμης (προαιρετικό)
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PROSTRIPE SP X 300 

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ  ΣΑΣΙ
Εύκολη μεταφορά και αποθήκευση του μηχανήματος.
Το σασί αναδιπλώνεται χωρίς τη χρήση εργαλείων.

Μεταφέρετε το διαγραμμιστικό σε οποιοδήποτε
βανάκι πόλεως. 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ  ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Μια από της καινοτομίες του μηχανήματος βρίσκεται
στην κίνηση του διαγραμμιστικού, με ένα σύστημα
τόσο γνώριμο σε πολλούς αλλά και εύκολο στη
χρήση. Η κίνηση (μπρος - πίσω) του
διαγραμμιστικού γίνεται με χειριστήριο τύπου
μοτοσυκλέτας! 
Η επιλογή του πιστολιού βαφής αλλά τις
προεπιλογής του μοτίβου γραμμής (διακεκομμένης -
συνεχόμενης) γίνεται απευθείας από τις χειρολαβές
οδήγησης.
 

Τα πιστόλια βαφής & υαλοσφαιριδίων μπορούν να
τοποθετηθούν και πίσω για μεγάλη σταθερότητα
όταν διαγραμμίζουμε μεγάλες ευθίες.



Κάθε έργο διαγράμμισης διαφέρει, άλλες φορές θέλουμε να διαγραμμίσουμε γραμμές σε
θέσεις στάθμευσης και άλλες σε δρόμους. Έτσι με το κάθισμα διπλής μεθόδου ανάβασης
μας δίνεται η δυνατότητα να καθίσουμε ή να σταθούμε όρθιοι επιλέγοντας έτσι και την
ορατότητα του δρόμου. 

Το κάθισμα FLIPDRIVE συμπεριλαμβάνει αντιολισθητικό αποθηκευτικό χώρο για
εργαλεία και έξτα χώρο (στην πίσω πλατφόρμα) για μεταφορά κώνων ή δοχείο βενζίνης. 
Όταν επιλέγουμε την όρθια θέση, ανεβάζουμε τις χειρολαβές στο επιθυμειτό ύψος και
ασφαλίζουμε. Το σύστημα ενώνετε με όλα τα αυτοκινούμενα διαγραμμιστικά
PROSTRIPE με κοτσαδόρο. 

 

Η αντλία βαφής του airless μηχανήματος κινείται με υδραυλική́ / μηχανική́ λειτουργία. Η
αντλία βαφής HYDREX είναι μεγάλης διαδρομής και αργής παλινδρόμησης 63cc με άξονες
αντλίας επεξεργασμένους με σκληρό χρώμιο για μεγάλη αντοχή στο χρόνο και στη χρήση.

Η πίεση λειτουργίας του μηχανήματος έχει μέγιστη απόδοση 240 bar / 3500 psi και μέγιστη
παροχή́ υλικού 9.5 λίτρα το λεπτό. Η βαλβίδα αναρρόφησης υλικού της αντλίας βαφής έχει
μεγάλη υποδοχή, με μπίλια μεγαλύτερη των 31 χιλιοστών για την εύκολη ροή σε βαριά
υλικά. Το υδραυλικό σύστημα του μηχανήματος ψύχεται με τεχνολογία – τούνελ – για την
αποφυγή́ υπερθέρμανσης του μηχανήματος.
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ΚΑΘΙΣΜΑ  FLIPDRIVE ΓΙΑ  ΔΙΠΛΟ  ΤΡΟΠΟ  ΑΝΑΒΑΣΗΣ

ΑΝΤΛΙΑ  ΒΑΦΗΣ  HYDREX 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Για την ευκολία της εργασίας διαγράμμισης, εξοπλίστε το PROSTRIPE SPX 300 με μια σειρά από
εξαρτήματα όπως κίτ κάδους υαλοσφαιριδίων (υποδονούμενο για μέγιστη ροή) ενός ή δύο πιστολιών,

κάδο χρώματος με υποδοχή για σωλήνα αναρόφησης, δείκτη επαναδιαγράμμισης για ευκολία όταν
αναναιώνετε παλαιές γραμμές, πλατφόρμα οδήγηση κ.α.
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