
Αυτοκινούμενα | Χειροκίνητα | Κιτ φορτηγών
Απόξεση διαγραμμίσεων

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ...
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ



Τα διαγραμμιστικά VEZOS SP εξασφαλίζουν σταθερό και

ακριβή ρυθμό διαγράμμισης ακόμη και όταν διαγραμμίζετε

χωρίς τη χρήση καθίσματος ή ακόμα και πλήρως φορτωμένα

σε ανηφορικό οδόστρωμα.
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Ναι, φυσικά και μπορείτε να

οδηγείτε αντί να περπατάτε με

το κάθισμα διαγράμμισης, αλλά

ας αναλύσουμε την πραγματική

διαφορά στη χρήση όταν

διαγραμμίζετε με ένα VEZOS

αυτοκινούμενο διαγραμμιστικό.

Ένα διαγραμμιστικό δεν είναι

ελαφρύ, αντίθετα χρειάζετε το

βάρος του για να εξασφαλίσει

σταθερότητα. Αλλά τι συμβαίνει

όταν χρειάζεστε σταθερό ρυθμό,

αλλά ο χώρος εργασίας σας δεν

είναι ιδανικός για κάθισμα; Το

να σπρώχνετε ένα βαρύ

μηχάνημα δεν είναι εύκολο και

σίγουρα δεν είναι παραγωγικό ...

Τα διαγραμμιστικά PROSTRIPE

SP έχουν το αυτοκινούμενο

σύστημα τοποθετημένο στο

μηχάνημα και όχι στο κάθισμα,

ακριβώς για αυτόν τον λόγο,

επιτρέποντας στους εργολάβους

να οδηγούν το διαγραμμιστικό

αντί να το σπρώχνουν,

ανεξάρτητα από το βάρος, την

κλίση του δρόμου, τη στενότητα

του χώρου ή του οδοστρώματος

του οποίου διαγραμμίζετε. Ένα

χειριστήριο κίνησης βρίσκεται

στο τιμόνι κάνοντας εύκολη την

επιτάχυνση ή όπισθεν οδήγηση

του διαγραμμιστικού, σα να

οδηγείτε μοτοσυκλέτα.
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https://www.vezosusa.com/contractor/pavement-marking-maintenance/self-propelled-line-stripers.html


PS 400 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

9.5 λίτρα / λεπτό

μονό ή διπλό χρώμα

αυτόματο | υπό πίεση

με αυτοκινούμενο 
σύστημα τοποθετημένο 
στο μηχάνημα

PROSTRIPE 400SP
 P S  /  A Y T O K I N O Y M E N A  /  2 0 2 2 - 2 3

διασταυρώσεις & διαγραμμίσεις πόλεων 

PROSTRIPE 400 SP
αυτοκινούμενο διαγραμμιστικό με επιλεκτική οδήγηση

 *διατίθεται σε πολλαπλές εκδόσεις

Το διαγραμμιστικό PROSTRIPE 400 είναι ένα πλήρως αυτόματο, αυτοκινούμενο
διαγραμμιστικό με μια καινοτόμο μέθοδο επιλεκτικής οδήγησης.

Η λειτουργία επιλεκτικής οδήγησης μετατρέπει το διαγραμμιστικό από έναν σύστημα
με ελεύθερο μπροστινό τροχό, σε ένα τροχό με έλεγχο ακριβείας ιδανικό για
διασταυρώσεις, κυκλικούς κόμβους κ.λπ.

Το αυτοκινούμενο σύστημα βρίσκεται πάνω στο μηχάνημα, επιτρέποντας στους
εργολάβους να κάνουν διαγραμμίσεις με ευκολία και σταθερό ρυθμό με ή χωρίς το
κάθισμα διαγράμμισης FLIPDRIVE.

Συμπεριλαμβάνει ένα σύστημα ένδειξης επιλογής ακτίνας περιστροφής με  κλείδωμα
ακτίνας στο τιμονι όπου θα βοηθήσει τους χρήστες να διαγραμμίζουν μεγάλες
ευθείες, ανοιχτές στροφές και κυκλικούς κόμβους, χωρίς να χρειάζονται εργαλεία για
την προσαρμογή της ρύθμισης.

Ολόκληρη η λειτουργία του PS400 γίνεται από την κονσόλα, συμπεριλαμβανομένου
ενός υπολογιστή διαγράμμισης SKIPLINE, αθροιστή και μετρητή λίτρων, κουμπί on/off
κινητήρα και συστήματος, διακόπτη kill switch, γκάζι κινητήρα, χειρόφρενο,
ενεργοποιητή πιστολιών βαφής/υαλοσφαιριδίων και ποτηροθήκη...  
Προσαρμόστε το κάθισμα VEZOS FLIPDRIVE και απολαύστε πανοραμικά τη
διαγράμμισή σας.



PROSTRIPE 400SP

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ

√ Σύστημα πρόωσης τοποθετημένο πάνω στο 

διαγραμμιστικό

√ 3πλή επιλογή οδήγησης

√ Οδήγηση με χειριστήριο τύπου μοτοσυκλέτας

√ Μέγιστη ταχύτητα εργασίας 16 km/h

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (SWS)

√ Θέση Α: Ακριβής χειρισμός, έλεγχος από το τιμόνι

√ Θέση Β: Ελεύθερος περιστροφικός μπροστινός τροχός 

για αυξημένη ευελιξία

√ Κεντρικός μπροστινός τροχός κλειδώματος και στις 

δύο θέσεις

√ Ανθεκτικό ελαστικό 6 λινών

√ Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας 16 km/h

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

√ Σχεδιασμός χαμηλού προφίλ για πανοραμική 

ορατότητα του δρόμου

√ Πλήρης ορατότητα ακόμα και σε καθιστή θέση

√ Εξαιρετική ορατότητα ακόμη και με το δοχείο 

υαλοσφαιριδίων στη θέση του

√ Δεν χρειάζεται να σκύψουμε για να δούμε τον δρόμο ή 

τις γραμμές - Η ασφάλεια έρχεται πάντα πρώτα!

ΑΝΤΛΙΕΣ HYDREX

√ Υδραυλική αντλία HYDREX 70

√ 1 χρώμα

√ Αργής παλινδρόμησης (9.5 λίτρα/λεπτό μέγιστη ροή)

√ Ενσωματωμένο φίλτρο

ΚΑΔΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (115 ΛΙΤΡΑ)

√ Κάδος χρώματος χαμηλού προφίλ, για αυξημένη 

ορατότητα κατα την εργασία

√ Πυθμένας κάδου με κλίση

√ Χωρητικότητα 115 λίτρων

√ Χερούλια ανύψωσης & γάτζοι ασφαλείας

ΚΑΔΟΣ ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ (5Ο ΛΙΤΡΑ)

√ Σύστημα υαλοσφαιριδίων υπό πίεση

√ Ατσάλινος κάδος με αναδυόμενη βαλβίδα ασφαλείας

√ Αφαιρούμενη χοάνη φόρτωσης υαλοσφαιριδίων 

(δεν απαιτούνται εργαλεία)
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

√ 1-2 αυτόματα πιστόλια βαφής και υαλοσφαιριδίων

√ Ρυθμιζόμενο ύψος πιστολιού

√ Τοποθέτηση πιστολιών μπροστά και πίσω

√ Κιτ στένσιλ με χειροκίνητο πιστόλι και σωλήνα βαφής

√ Συμπιεστής αέρα μεγάλου όγκου δύο εμβόλων

ΚΟΝΣΟΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

√ Ένδειξη ακτίνας περιστροφής με σύστημα κλειδώματος

√ Υπολογιστής διαγράμμισης SKIPLINE

√ Μετρητές λίτρων

√ Διακόπτης Kill switch / Γκάζι κινητήρα

√ Σύστημα ON/OFF

√ Ενεργοποιητής πιστολιού βαφής

√ Χειρόφρενο και ποτηροθήκη

ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ FLIPDRIVE

√ Όρθια / Καθιστή στάση οδήγησης

√ Ρυμουλκόμενο από το διαγραμμιστικό

√ Επιπλέον αποθηκευτικός χώρος για κώνους ή δοχεία 

καυσίμων, όπισθεν του καθίσματος

√ Κρυφή θήκη εργαλείων με αντιολισθητική επιφάνεια

PROSTRIPE 400 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ | ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ

vezos.gr | vezos.co.uk   εξοπλισμός διαγράμμισης



PS400 SP AUTO | SELECTIVE STEERING | HOPPER

Ροή Υλικού

Πίεση

Κινητήρας

Αντλία HYDREX

Πιστόλια βαφής (AUTO)

Κάδος Χρώματος

Τύπος

Κωδικός

Κωδικός με FLIPDRIVE

9.5 λίτρα / λεπτό

230 bar |  3350 psi

11.7 HP HONDA GX

70 (x1)

1 Πιστόλια

115  λίτρα

Αυτοκινούμενο

23.9941001

23.9941208

9.5 λίτρα / λεπτό

230 bar |  3350 psi

11.7 HP HONDA GX

70 (x1)

2 Πιστόλια

115 λίτρα

Αυτοκινούμενο

23.9941002

23.9941209

PS400 SP AUTO | PBS | SWS | HOPPER 115 LIT

Ροή Υλικού

Πίεση

Κινητήρας

Αντλία HYDREX

Πιστόλια βαφής (AUTO)

Κάδος Χρώματος

Κάδος Υαλοσφαιριδίων

Κωδικός

Κωδικός με FLIPDRIVE

9.5 λίτρα / λεπτό

230 bar | 3350 psi

11.7 HP HONDA GX

70 (x1)

2 Πιστόλια

115 λίτρα

50 λίτρα 

23.9941005

23.9941210

PS400 SP DC AUTO | SELECTIVE STEERING 

Ροή Υλικού

Πίεση

Κινητήρας

Αντλία HYDREX

Πιστόλια βαφής (AUTO)

Κάδος Χρώματος

Τύπος

Κωδικός

Κωδικός με FLIPDRIVE

9.5 λίτρα / λεπτό

230 bar |  3350 psi

11.7 HP HONDA GX

70 (x 2)

 2 Πιστόλια

115 λίτρα

Αυτοκινούμενο

23.9941003

23.9941211

9.5 λίτρα / λεπτό

230 bar |  3350 psi

11.7 HP HONDA GX

70 x  2qty

3 Πιστόλια

115 λίτρα

Αυτοκινούμενο 

23.9941004

23.9941212

PS400 SP DOUBLE COLOR  AUTO | PBS | SWS 

Ροή Υλικού

Πίεση

Κινητήρας

Αντλία HYDREX

Πιστόλια βαφής (AUTO)

Κάδος Χρώματος

Κάδος Υαλοσφαιριδίων

Κωδικός

Κωδικός με FLIPDRIVE

9.5 lpm | 2.5 gpm

230 bar |  3350 psi

11.7 HP HONDA GX

70 (x 2)

3 Πιστόλια

115 λίτρα

50 λίτρα 

23.9941007

23.9941214

9.5 λίτρα / λεπτό

230 bar |  3350 psi

11.7 HP HONDA GX

70 (x 2)

2 Πιστόλια

115 λίτρα

50 λίτρα 

23.9941006

23.9941213

PROSTRIPE 400SP

23.9115501 FLIPDRIVE TB



PROSTRIPE 400SP



PS 300 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

8.5 λίτρα / λεπτό

διπλό χρώμα

αυτόματο | υπό πίεση

με αυτοκινούμενο 
σύστημα τοποθετημένο 
στο μηχάνημα

PROSTRIPE 300SP
 P S /  ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ  /  2 0 2 2 - 2 3

θέσεις στάθμευσης & τοπικές διαγραμμίσεις

PROSTRIPE 300 SP
αυτοκινούμενο υδραυλικό διαγραμμιστικό

 *διατίθεται σε πολλαπλές εκδόσεις

Τα διαγραμμιστικά PROSTRIPE 300SP είναι ιδανικά για εργολάβους που
αναλαμβάνουν μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους εργασίες διαγράμμισης και
θέλουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τον εξοπλισμό τους. Αυτή η
αυτοκινούμενη σειρά μπορεί να λειτουργήσει με ή χωρίς κάθισμα, ανάλογα με
τις ανάγκες της διαγράμμισης. Συνδέστε το κάθισμα FLIPDRIVE και επιλέξτε
ανάμεσα σε καθιστή ή όρθια θέση.

Εύκολο στην οδήγηση με χειριστήριο κίνησης τύπου μοτοσικλέτας VEZOS
τοποθετημένο στο τιμόνι, στρίψτε τη λαβή προς το μέρος σας (έτσι ώστε ο
καρπός σας να κινηθεί προς τα κάτω) για να οδηγήσετε προς τα εμπρός και
στρίψτε τη λαβή προς την αντίθετη κατεύθυνση για να κάνετε όπισθεν.

Σύστημα στήριξης πιστολιών βαφής μπροστά ή πίσω - δεν χρειάζονται
εργαλεία. Τα πιστόλια βαφής airless μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν από τη
θήκη και να χρησιμοποιηθούν για σήμανση με στένσιλ.

Διατίθεται σε πολλές εκδόσεις όπως 1 & 2 χρώματα με αντλίες VEZOS HYDREX
αργής παλινδρόμησης, χειροκίνητα ή αυτόματα, σύστημα υαλοσφαιριδίων
βαρύτητας ή υπό πίεση κ.α.

Τα διαγραμμιστικά PROSTRIPE 300 διαθέτουν αναδιπλούμενο πλαίσιο ιδανικό
για εύκολη μεταφορά ακόμα και με συμβατικό βαν πόλης.



PROSTRIPE 300 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ FLIPDRIVE 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ

√ Σύστημα πρόωθησης τοποθετημένο πάνω στο διαγραμμιστικό

√ 3πλή επιλογή οδήγησης

√ Οδήγηση με χειριστήριο τύπου μοτοσυκλέτας

√ Μέγιστη ταχύτητα εργασίας 16 km/h

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

√ Σχεδιασμός χαμηλού προφίλ για πανοραμική ορατότητα του 

δρόμου

√ Πλήρης ορατότητα ακόμα και σε καθιστή θέση

√ Εξαιρετική ορατότητα ακόμη και με το δοχείο 

υαλοσφαιριδίων στη θέση του

√ Δεν χρειάζεται να σκύψουμε για να δούμε τον δρόμο ή τις 

γραμμές - Η ασφάλεια έρχεται πάντα πρώτα!

ΑΝΤΛΙΕΣ HYDREX

√ Υδραυλική αντλία HYDREX 70

√ 1 χρώμα

√ Αργής παλινδρόμησης (8.5 λίτρα/λεπτό μέγιστη ροή)

√ Ενσωματωμένο φίλτρο

ΚΑΔΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (68 ΛΙΤΡΑ)

√ Κάδος χρώματος χαμηλού προφίλ, 

για αυξημένη ορατότητα κατα την εργασία

√ Πυθμένας κάδου με κλίση

√ Χερούλια ανύψωσης & γάτζοι ασφαλείας

ΚΑΔΟΣ ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ (21 ΛΙΤΡΑ)

√ Σύστημα υαλοσφαιριδίων βαρύτητας

√ Ατσάλινος κάδος με αναδυόμενη βαλβίδα ασφαλείας

√ Αφαιρούμενη χοάνη φόρτωσης υαλοσφαιριδίων

(δεν απαιτούνται εργαλεία)

ΚΑΔΟΣ ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ (24 ΛΙΤΡΑ)

√ Σύστημα υαλοσφαιριδίων υπό πίεση

√ Ατσάλινος κάδος με αναδυόμενη βαλβίδα ασφαλείας

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

√ Τεχνολογία ψύξης T.C.S

√ Δείκτης επαναδιαγράμμισης

√ Δοχείο υδραυλικού λαδιού πολλαπλών τμήματων & 

ένδειξη στάθμης λαδιού

√ Αντικραδασμικό σύστημα

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

√ 1-2 χειροκίνητα πιστόλια βαφής και υαλοσφαιριδίων

√ Ρυθμιζόμενο ύψος πιστολιών

√ Τοποθέτηση πιστολιών μπροστά και πίσω

√ Κιτ στένσιλ με χειροκίνητο πιστόλι και σωλήνα βαφής

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

√ 1-2 αυτόματα πιστόλια βαφής και υαλοσφαιριδίων

√ Ρυθμιζόμενο ύψος πιστολιών

√ Συμπιεστής αέρα μεγάλου όγκου δύο εμβόλων για 

υποστήριξη πολλαπλών πιστολιών
ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ FLIPDRIVE

√ Όρθια / Καθιστή στάση οδήγησης

√ Ρυμουλκόμενο από το διαγραμμιστικό

√ Επιπλέον αποθηκευτικός χώρος για κώνους ή δοχεία 

καυσίμων, όπισθεν του καθίσματος

√ Κρυφή θήκη εργαλείων με αντιολισθητική επιφάνεια

ΚΟΝΣΟΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

√ Διακόπτης Kill switch / Γκάζι κινητήρα

√ Σύστημα ON/OFF

√ Χειρόφρενο και ποτηροθήκη

vezos.gr | vezos.co.uk   εξοπλισμός διαγράμμισης
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PROSTRIPE 300SP
PS300 SELF PROPELLED 2G | PAINT HOPPER 18GAL

Ροή Υλικού

Πίεση

Κινητήρας

Αντλία HYDREX

Πιστόλια βαφής (Χειροκίνητα)

Κάδος Χρώματος

Τύπος

Κωδικός

8.5 λίτρα / λεπτό

240 bar |  3400 psi

9.0 HP HONDA GX

70 (x1)

1 Πιστόλι

68 λίτρα

Αυτοκινούμενο

23.9255030

8.5 λίτρα / λεπτό

240 bar |  3400 psi

9.0 HP HONDA GX

70 (x 1)

2 Πιστόλια

68 λίτρα

Αυτοκινούμενο

23.9255031

PS300 SELF PROPELLED 2G STANDARD 

Ροή Υλικού

Πίεση

Κινητήρας

Αντλία HYDREX

Πιστόλια βαφής (Χειροκίνητα)

Κονσόλα

Τύπος

Κωδικός 

8.5 λίτρα / λεπτό

240 bar |  3400 psi

9.0 HP HONDA GX

70 (x1)

1 Πιστόλι

Βασική

Αυτοκινούμενο

23.9255027

8.5 λίτρα / λεπτό

240 bar |  3400 psi

9.0 HP HONDA GX

70 (x1)

2 Πιστόλια

Βασική

Αυτοκινούμενο

23.9255028

PS300 SELF PROPELLED 2G | FLIPDRIVE SEAT

Ροή Υλικού

Πίεση

Κινητήρας

Αντλία HYDREX

Πιστόλια βαφής (Χειροκίνητα)

Κάθισμα

Tύπος

Κωδικός

8.5 λίτρα / λεπτό

240 bar |  3400 psi

9.0 HP HONDA GX

70 (x1)

2 Πιστόλια

FLIPDRIVE TB

Αυτοκινούμενο

23.9255029

PS300 SP 2G | PAINT HOPPER | FLIPDRIVE SEAT

Ροή υλικο

Pressure

Engine

Αντλίες HYDREX

Πιστόλια βαφής (Χειροκίνητα)

Κάθισμα

Κάδος Χρώματος

Τύπος

Κωδικός

8.5 λίτρα / λεπτό

240 bar |  3400 psi

9.0 HP HONDA GX

70 (x1)

2 Πιστόλια

FLIPDRIVE TB

68 λίτρα

Αυτοκινούμενο

23.9255032



SELF PROPELLED | 1 COLOR

PS300 SP 2G | PAINT HOPPER | GRAVITY BEAD

Ροή Υλικού

Πίεση

Κινητήρας

Αντλία HYDREX

Πιστόλια βαφής (Χειροκίνητα) 

Καδός Χρώματος

Κάδος Υαλοσφαιριδίων

Κωδικός

8.5 λίτρα / λεπτό

240 bar |  3400 psi

9.0 HP HONDA GX

70 (x1)

1 Πιστόλια

68 λίτρα 

Βαρύτητας - 21 lit 

23.9255036

8.5 lpm | 2.3 gpm

240 bar |  3400 psi

9.0 HP HONDA GX

70 (x1)

2 Πιστόλια

68 λίτρα

 Βαρύτητας - 21 lit

23.9255037

PS300 SELF PROPELLED 2G | GRAVITY GLASS BEAD 

Ροή Υλικού

Πίεση

Κινητήρας

Αντλία HYDREX

Πιστόλια βαφής (Χειροκίνητα)

Κάδος Υαλοσφαιριδίων

Τ'υπος

Κωδικός

8.5 λίτρα / λεπτό

240 bar |  3400 psi

9.0 HP HONDA GX

70 (x1)

1 Πιστόλι

Βαρύτητας - 21lit

Αυτοκινούμενο 

23.9255033

8.5 λίτρα / λεπτό

240 bar |  3400 psi

9.0 HP HONDA GX

70 (x1)

2 Πιστόλια

Βαρύτητας - 21lit

Αυτοκινούμενο 

23.9255034

PS300 SP 2G | GRAVITY GLASS 2G | FLIPDRIVE TB

Ροή Υλικού

Πίεση

Κινητήρας

Αντλία HYDREX

Πιστόλια βαφής (Χειροκίνητα)

Κάθισμα

Κάδος Υαλοσφαιριδίων

Κωδικός

8.5 λίτρα / λεπτό

240 bar |  3400 psi

9.0 HP HONDA GX

70 (x1)

2 Πιστόλια

FLIPDRIVE TB

Βαρύτητας - 21lit

23.9255035

PS300 SP 2G | HOPPER | GLASS BEAD | FLIPDRIVE 

Ροή Υλικού

Πίεση

Κινητήρας

Αντλία HYDREX

Πιστόλια βαφής (Χειροκίνητα)

Κάθισμα

Κάδος Χρώματος

Κάδος Υαλοσφαιριδίων

Κωδικός

8.5 λίτρα / λεπτά 

240 bar |  3400 psi

9.0 HP HONDA GX

70 (x1)

2 Πιστόλια

FLIPDRIVE TB

68 λίτρα

 Βαρύτητας - 21lit

23.9255038



PS300 SP DC 2G | HOPPER | GBS 2G | FLIPDRIVE 

Ροή Υλικού

Πίεση

Κινητήρας

Αντλία HYDREX

Πιστόλια βαφής (Χειροκίνητα)

Κάθισμα

Κάδος Χρώματος

Κάδος Υαλοσφαιριδίων

Κάθισμα

8.5 λίτρα / λεπτό

240 bar |  3400 psi

9.0 HP HONDA GX

70 (x2)

2 Πιστόλια

FLIPDRIVE TB

68 λίτρα (διαχωρισμένος)

 Βαρύτητας - 21lit

23.9255046

PS300 SP DC 2G | PAINT HOPPER | GRAVITY BEAD

Ροή Υλικού

Πίεση

Κινητήρας

Αντλία HYDREX

Πιστόλια βαφής (Χειροκίνητα)

Κάδος Χρώματος 

Κάδος Υαλοσφαιριδίων

Κωδικός

8.5 λίτρα / λεπτό

240 bar |  3400 psi

9.0 HP HONDA GX

70 (x2)

 2 Πιστόλια

68 λίτρα (διαχωρισμένος)

Βαρύτητας - 21lit

23.9255042

8.5  λίτρα / λεπτό

240 bar |  3400 psi

9.0 HP HONDA GX

70 (x2)

2 Πιστόλια

Προαιρετικό

 Βαρύτητας - 21 lit

23.9255040

SP 2 COLOR | SP AUTO

PS300 SP DC 2G | DUAL PAINT HOPPER 18GAL 

Ροή Υλικού

Πίεση

Κινητήρας

Αντλία HYDREX

Πιστόλια βαφής (Χειροκίνητα)

Κάδος Χρώματος

Χρώμα

Κωδικός

8.5  λίτρα / λεπτό

240 bar |  3400 psi

9.0 HP HONDA GX

70 (x2)

 2  Πιστόλια

68 λίτρα (διαχωρισμένος)

2 Χρώματα

23.9255041

8.5 λίτρα / λεπτό

240 bar |  3400 psi

9.0 HP HONDA GX

70 (x2)

2 Πιστόλια

Προαιρετικό

2 Χρώματα

23.9255039

PS300 SP AUTO 2G | PAINT HOPPER | PBS GLASS 

Ροή Υλικού

Πίεση

Κινητήρας

Αντλία HYDREX

Πιστόλι βαφής (AUTO)

Κάδος Χρώματος

Κάθισμα FLIPDRIVE

Κάδος Υαλοσφαιριδίων

Κωδικός

8.5 λίτρα / λεπτό

240 bar |  3400 psi

9.0 HP HONDA GX

70 (x1)

 2 Πιστόλια

68 λίτρα

Προαιρετικό

Υπό Πίεσης - 24lit

23.9255048

8.5 λίτρα / λεπτό

240 bar |  3400 psi

9.0 HP HONDA GX

70 (x1)

2 Πιστόλια

68 λίτρα

Περιλαμβάνεται

Υπό Πίεσης - 24 lit

23.9255049



PROSTRIPE 300SP



Οι διαγραμμίσεις είναι παντού γύρω μας. Χρησιμεύουν ως

οδηγός ασφαλείας κατά τη στάθμευση, την οδήγηση και

ακόμη και τη διέλευση του δρόμου. Διαγραμμίσεις χώρων

στάθμευσης, σχολεία, γήπεδα, δρόμοι πόλεων είναι μερικές

από τις εφαρμογές που μπορούν να εκτελεστούν με ένα

χειροκίνητο διαγραμμιστικό PROSTRIPE.
ΧΕ

ΙΡ
Ο

ΚΙ
Ν

Η
ΤΑ

Εύκολo στη χρήση και με χαμηλό

κόστος συντήρησης, η σειρά

PROSTRIPE WB προσφέρει

υψηλή παραγωγικότητα και

ακριβείς διαγραμμίσεις για μια

ευρεία σειρά εφαρμογών

οδοσήμανσης όπως χώρους

στάθμευσης, δρόμους πόλης,

λιμάνια, διασταυρώσεις πεζών,

αθλητικά γήπεδα κ.λπ.

Τα χειροκίνητα διαγραμμιστικά

της VEZOS διαθέτουν επίσης

αναδιπλούμενο σασί για εύκολη

μεταφορά και αποθήκευση.

Το πιστόλι βαφής airless μπορεί

να αφαιρεθεί από τη βάση του,

και να χρησιμοποιηθεί για

σηματοδότηση με στένσιλ,

θέσεων ΑμεΑ, αρίθμηση θέσεων

στάθμευσης, προειδοποιητικά

σήματα και άλλα.

Η σειρά walk-behind διατίθεται

σε διάφορες εκδόσεις όπως

στάνταρ, αυτόματο, σύστημα

υαλοσφαιριδίων υπό πίεση,

διπλό χρώμα κ.α.

ΔΙ
Α

ΓΡ
Α

Μ
Μ

ΙΣ
ΤΙ

ΚΑ

vezos.gr | vezos.co.uk

https://www.vezosusa.com/contractor/pavement-marking-maintenance/walk-behind-line-stripers.html


PS 300 WB 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

8.5 λίτρα / λεπτό

Τεχνολογία ψύξης T.C.S

Χειροκίνητα 
πιστόλια βαφής

Αναδιπλούμενο σασί
Εύκολη μεταφορά

PROSTRIPE 300WB
 P S  /  ΧΕ ΙΡΟΚΙΝΗΤΑ  /  2 0 2 2 - 2 3

λιμάνια, θέσεις στάθμευσεις & κ.α...

PROSTRIPE 300 WB
χειροκίνητο υδραυλικό διαγραμμιστικό

 *διατίθεται σε πολλαπλές εκδόσεις

Τα υδραυλικά διαγραμμιστικά VEZOS PROSTRIPE 300WB είναι εξοπλισμένα με
μια αντλία βαφής αργής παλινδρόμισης, προσφέροντας σωστή άντληση υλικού
και ακρίβεια διαγράμμισης για εφαρμογές όπως χώροι στάθμευσης,
διασταυρώσεις, γήπεδα, συντήρηση δρόμων και εργασίες τοπικής
οδοσήμανσης.

Η τεχνολογία VEZOS T.C.S. εξασφαλίζει σωστή ψύξη σε ολόκληρο το υδραυλικό
σύστημα βαφής, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Συμβατό με
όλα τα κοινά χρώματα δρόμου, βαριά βαφή VOC, υδατοδιαλυτή, λαστιχένια
βαφή σήμανσης, 1 & 2 συστατικών.

Η σειρά PS300WB διατίθεται σε διάφορες εκδόσεις, όπως χειροκίνητα και
αυτόματα, υαλοσφαιρίδια βαρύτητας ή υπό πίεση, εγκατάσταση αντλίας 1 ή 2
χρωμάτων, χοάνες μονής ή διπλής βαφής, υπολογιστή διαγράμμισης κ.α.

Με σχεδιασμό χαμηλού προφίλ, ακόμη και όταν το σύστημα υαλοσφαιριδίων
και ο κάδος βαφής βρίσκονται στη θέση τους, εξασφαλίζει σταθερότητα και
ορατότητα σε μεγάλες αποστάσεις ανά πάσα στιγμή.

Ένας δείκτης μπορεί να προσαρμοστεί αριστερά ή δεξιά του μηχανήματος για
εφαρμογές επαναδιαγράμμισης, οπίσθια βάση πιστολιών βαφής για
διαγραμμίσεις μεγάλης απόστασης και αφαιρούμενο πιστόλι για στένσιλ είναι
μερικά από τα στάνταρ χαρακτηριστικά.



PROSTRIPE 300 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

√ Σχεδιασμός χαμηλού προφίλ 

για πανοραμική ορατότητα του δρόμου

√ Πλήρης ορατότητα ακόμα και σε καθιστή θέση

√ Εξαιρετική ορατότητα ακόμη και με το δοχείο 

υαλοσφαιριδίων στη θέση του

√ Δεν χρειάζεται να σκύψουμε για να δούμε τον δρόμο 

ή τις γραμμές - Η ασφάλεια έρχεται πάντα πρώτα!

ΑΝΤΛΙΕΣ HYDREX

√ Υδραυλική αντλία HYDREX 70

√ 1 ή 2 χρώματα

√ Αργής παλινδρόμησης (8.5 λίτρα/λεπτό μέγιστη ροή)

√ Ενσωματωμένο φίλτρο

ΚΑΔΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (68 ΛΙΤΡΑ)

√ Κάδος χρώματος χαμηλού προφίλ

για αυξημένη ορατότητα κατα την εργασία

√ Πυθμένας κάδου με κλίση

√ Χερούλια ανύψωσης & γάτζοι ασφαλείας

ΔΙΠΛΟΣ ΚΑΔΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (68 ΛΙΤΡΑ)

√ Κάδος χρώματος χαμηλού προφίλ

√ Μόνο ή διπλό χρώμα

√ Χερούλια ανύψωσης & γάτζοι ασφαλείας

ΚΑΔΟΣ ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ (21 ΛΙΤΡΑ)

√ Σύστημα υαλοσφαιριδίων υπό πίεση

√ Ατσάλινος κάδος με αναδυόμενη βαλβίδα ασφαλείας

√ Αφαιρούμενη χοάνη φόρτωσης υαλοσφαιριδίων

ΚΑΔΟΣ ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ (24 ΛΙΤΡΑ)

√ Σύστημα υαλοσφαιριδίων υπό πίεση

√ Ατσάλινος κάδος με αναδυόμενη βαλβίδα ασφαλείας

√ Αφαιρούμενη χοάνη φόρτωσης υαλοσφαιριδίων

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

√ Τεχνολογία ψύξης T.C.S

√ Δείκτης επαναδιαγράμμισης

√ Δοχείο υδραυλικού λαδιού πολλαπλών τμήματων & 

ένδειξη στάθμης λαδιού

√ Αντικραδασμικό σύστημα

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

√ 1-2 χειροκίνητα πιστόλια βαφής και υαλοσφαιριδίων

√ Ρυθμιζόμενο ύψος πιστολιών

√ Τοποθέτηση πιστολιών μπροστά και πίσω

√ Κιτ στένσιλ με χειροκίνητο πιστόλι και σωλήνα βαφής

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

√ 1-2 αυτόματα πιστόλια βαφής και υαλοσφαιριδίων

√ Ρυθμιζόμενο ύψος πιστολιών

√ Τοποθέτηση πιστολιών μπροστά και πίσω

√ Συμπιεστής αέρα μεγάλου όγκου δύο εμβόλων για 

υποστήριξη πολλαπλών πιστολιών
ΚΟΝΣΟΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

√ Διακόπτης Kill switch / Γκάζι κινητήρα

√ Σύστημα ON/OFF

√ Χειρόφρενο και ποτηροθήκη
ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

√ Συνδέεται σε όλα τα χειροκίνητα διαγραμμιστικά

√ Ρυθμιζόμενο ύψος και μήκος του καθισματος

√ Διαθέσιμα πρόσθετα χαρακτηριστικά

vezos.gr | vezos.co.uk   εξοπλισμός διαγράμμισης

PROSTRIPE 300WB



PROSTRIPE 300WB
PS300 WALK BEHIND 2G STANDARD

Ροή Υλικού

Πίεση

Κινητήρας

Αντλία HYDREX

Πιστόλια βαφής (Χειροκίνητα)

Κονσόλα

Τύπος

Κωδικός

8.5 λίτρα / λεπτό

240 bar |  3400 psi

6.5 HP HONDA GX

70 (x1)

1  Πιστόλι

Βασική

Χειροκίνητο

23.9255010

8.5 λίτρα / λεπτό

240 bar |  3400 psi

6.5 HP HONDA GX

70 (x1)

2 Πιστόλια

Βασική

Χειροκίνητο

23.9255011

PS300 WB 2G | PAINT HOPPER 68 LIT 

Ροή Υλικού

Πίεση

Κινητήρα

Αντλία HYDREX

Πιστόλια βαφής (Χειροκίνητα)

Κάδος Χρώματος

Τύπος

Κωδικός

8.5 λίτρα / λεπτό

240 bar |  3400 psi

6.5 HP HONDA GX

70 (x1)

1 Πιστόλι

68 λίτρα

Χειροκίνητο

23.9255012

8.5 λίτρα / λεπτό

240 bar |  3400 psi

6.5 HP HONDA GX

70 (x1)

2 Πιστόλια

68 λίτρα

Χειροκίνητο

23.9255013

PS300 WB 2G | PAINT HOPPER | GRAVITY BEAD

Ροή Υλικού

Πίεση

Κινητήρας

Αντλία HYDREX

Πιστόλια βαφής (Χειροκίνητα)

Καδος Χρώματος

Κάδος Υαλοσφαιριδίων

Κωδικός

8.5 λίτρα / λεπτό

240 bar |  3400 psi

6.5 HP HONDA GX

70 (x1)

1 Πιστόλι

68 λίτρα

Βαρύτητας - 21 lit

23.9255016

8.5  λίτρα / λεπτό

240 bar |  3400 psi

6.5 HP HONDA GX

70 (x1)

2 Πιστόλια

68 λίτρα

 Βαρύτητας - 21 lit

23.9255017

PS300 WB 2G | GRAVITY GLASS BEAD 1-2G

Ροή Υλικού

Πίεση

Κινητήρας

Αντλία HYDREX

Πιστόλια βαφής (Χειροκίνητα)

Κονσόλα

Κάδος Υαλοσφαιριδίων

Κωδικός

8.5 λίτρα / λεπτό

240 bar |  3400 psi

6.5 HP HONDA GX

70 (x1)

1 Πιστόλι

Βασική

Βαρύτητας - 21lit

23.9255014

8.5 λίτρα / λεπτό

240 bar |  3400 psi

6.5 HP HONDA GX

70 (x1)

2 Πιστόλια

Βασική

 Βαρύτητας - 21 lit

23.9255015



PS300 WALK BEHIND DOUBLE COLOR 2G | GBS

Ροή Υλικού 

Πίεση

Κινητήρας

Αντλία HYDREX

Πιστόλια βαφής (Χειροκίνητα)

Κονσόλα

Καδος Υαλοσφαιριδίων

Κωδικός

8.5 λίτρα / λεπτό

240 bar |  3400 psi

6.5 HP HONDA GX

70 (x2)

 2 Πιστόλια

Βασική

Προαιρετικά

23.9255018

8.5 λίτρα / λεπτό

240 bar |  3400 psi

6.5 HP HONDA GX

70 (x2)

2 Πιστόλια

Βασική

Βαρύτητας - 21 lit

23.9255019

PS300 WALK BEHIND AUTO | PAINT HOPPER | PBS

Ροή Υλικού

Πίεση

Κινητήρας

Αντλία HYDREX

Πιστόλια βαφής (AUTO)

Κονσόλα

Κάδος Υαλοσφαιριδίων

Κωδικός

8.5 λίτρα / λεπτό

240 bar |  3400 psi

6.5 HP HONDA GX

70 (x2)

 2 Πιστόλια

SKIPLINE Κοντρόλερ

Προαιρετικό

23.9255025

8.5 λίτρα / λεπτό

240 bar |  3400 psi

6.5 HP HONDA GX

70 (x2)

2 Πιστόλια

Βασική

Υπό Πίεση - 2G

23.9255026

WALK BEHIND | DC-AUTO 

PS300 WB DC 2G | DUAL PAINT HOPPER 18GAL 

Ροή Υλικού

Πίεση

Κινητήρας

Αντλία HYDREX

Πιστόλια βαφής (Χειροκίνητα)

Κάδος Χρώματος

Κάδος Υαλοσφαιριδίων

Κωδικός

8.5 λίτρα / λεπτό

240 bar |  3400 psi

6.5 HP HONDA GX

70 (x2)

 2 Πιστόλια

68 λίτρα (διαχωρισμένος)

Προαιρετικό

23.9255020

8.5 λίτρα / λεπτό

240 bar |  3400 psi

6.5 HP HONDA GX

70 (x2)

2 Πιστόλια

68 λίτρα(-//-)

 Βαρύτητας - 21 lit

23.9255021

vezos.gr | vezos.co.uk   εξοπλισμός διαγράμμισης



PS 200 WB 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

6.5 λίτρα / λεπτό

Υδραυλική λειτουργία

Πολλαπλά 
πιστόλια βαφής

Ελαστικά βαρέως τύπου
ανθεκτικά στο χρώμα
διαγράμμισης

PROSTRIPE 200WB
 P S  /  ΧΕ ΙΡΟΚΙΝΗΤΑ  /  2 0 2 2

λιμάνια, χώροι στάθμευσεις κ.α...

PROSTRIPE 200 WB
χειροκίνητο υδραυλικό διαγραμμιστικό

Το υδραυλικό διαγραμμιστικό PROSTRIPE 200WB είναι εξοπλισμένα με μια
αντλία βαφής αργής παλινδρόμισης, προσφέροντας σωστή άντληση υλικού
και ακρίβεια διαγράμμισης για εφαρμογές όπως χώροι στάθμευσης,
διασταυρώσεις, γήπεδα, συντήρηση δρόμων και εργασίες τοπικής
οδοσήμανσης.

Διαθέτει αναδιπλούμενο σασί για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση, ακόμη
και σε ένα μικρό βαν πόλης.

Εξοπλισμένο με αντλίες βαφής αργής διαδρομής VEZOS HYDREX, T.C.S.
τεχνολογία ψύξης και συμβατό με όλα τα κοινά χρώματα διαγράμμισης,
βαριά βαφή VOC, υδατοδιαλυτή, λαστιχένια βαφή σήμανσης, 1 & 2
συστατικών.

Τα διαγραμμιστικα PS200WB έχουν έναν μπροστινό περιστρεφόμενο τροχό
XXL που προσθέτει επιπλέον σταθερότητα ενώ διαγραμμίζεται.

Ιδανικό για εργασίες διαγράμμισης μεσαίου μεγέθους, με αφαιρούμενο
πιστόλι βαφής για στένσιλ ή άλλες τοπικές εργασίες.

Τροφοδοτείται με κινητήρες HONDA GX, με κάλυψη εγγύησης.

 *διατίθεται σε πολλαπλές εκδόσεις



PS 100 WB 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

5.0 λίτρα / λεπτό

Εύκολο στη χρήση

Υδραυλική λειτουργία

Δυνατότητα πολλαπλών 
πιστολιών βαφής

PROSTRIPE 100WB
 P S  /  X E I R O K I N H TΟ  /  2 0 2 2

λιμάνια, θέσεις στάθμευσεις κ.α... 

PROSTRIPE 100 WB
χειροκίνητο υδραυλικό διαγραμμιστικό

Το PROSTRIPE 100WB είναι το ιδανικό διαγραμμιστικό για θέσεις
στάθμευσεις, τοπικές διαγραμμίσεις πόλης και γήπεδα.

Εξοπλισμένο με μια ισχυρή υδραυλική αντλία αργής παλινδρόμησης VEZOS,
με πίεση λειτουργίας 230 bar και ροή υλικού 5.0 λίτρα/λεπτό, το PROSTRIPE
100 προσφέρει υδραυλική ισχύ από κάθε άποψη.

Το VEZOS PROSTRIPE 100 διαθέτει αναδιπλούμενο σασί, επιτρέποντας σε
αυτό το διαγραμμιστικό να μεταφέρεται εύκολα σε οποιοδήποτε όχημα και
να αποθηκεύεται χωρίς να καταλαμβάνει χώρο.

Διαθέτει μεγάλο μπροστινό περιστρεφόμενο τροχό και ένα βελτιωμένο
αντικραδασμικό σύστημα για επιπλέον σταθερότητα, εξασφαλίζοντας τέλεια
ευθεία διαγράμμιση ανεξάρτητα από την επιφάνεια.

Θέση για το πιστόλι βαφής εμπρός, πίσω, αριστερά και δεξιά του
μηχανήματος και δείκτης επαναδιαγράμμισης είναι μερικά από τα στάνταρ
χαρακτηριστικά του PS100.

 *περισσότερες εκδόσεις σύντομα



PS 200-100 WB

PS200 WALK BEHIND MANUAL GUN STANDARD

Ροή Υλικού

Πίεση

Κινητήρας

Αντλία HYDREX

Πιστόλια βαφής (Χειροκίνητα)

Κονσόλα

Τύπος

Κωδικός

6.5 λίτρα / λεπτό

230 bar |  3350 psi

4.8 HP HONDA GX

50 (x1)

1 Πιστόλι

Βασική

Χειροκίνητο

23.9017410

6.5 λίτρα / λεπτό

230 bar |  3350 psi

4.8 HP HONDA GX

50 (x1)

2 Πιστόλια

Βασική

Χειροκίνητο

23.9017411

PS100 WB MANUAL GUN | PUSH ALONG 

Ροή Υλικού 

Πίεση

Κινητήρας

Αντλία HYDREX

Πιστόλια βαφής (Χειροκίνητα)

Κάδος Χρώματος

Τύπος

Κωδικός

5.0 λίτρα / λεπτό

230 bar |  3350 psi

3.5 HP HONDA GX

50 (x1)

1 Πιστόλι

Προαιρετικό

Χειροκίνητο

23.9410101

5.0 λίτρα / λεπτό

230 bar |  3350 psi

3.5 HP HONDA GX

50 (x1)

2 Πιστόλια

Προαιρετικό

Χειροκίνητο

23.9410102

vezos.gr | vezos.co.uk   εξοπλισμός διαγράμμισης
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Το αυτοκινούμενο κάθισμα διαγραμμιστικού PRODRIVE HD
μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε τύπου και μάρκα
διαγραμμιστικό και προσφέρει πολλά μοναδικά
χαρακτηριστικά, όπως ''HD POWER GENERATOR PACK''
(180watt - 12volt) και πολυρυθμιζόμενη θέση καθίσματος. 

vezos.gr |  vezos.co.uk
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✓ Πολλαπλές ρυθμίσεις προσαρμογής για όλους 
τους αναβάτες
✓ Ταιριάζει με κάθε τύπου και επωνυμία 

διαγραμμιστικού
✓ Γεννήτρια βαρέως τύπου (180 watt-12volt)

✓ Αυτοκινούμενο σύστημα
✓ Ανακλινόμενο κάθισμα/κάλυμμα κινητήρα
✓ Ηλεκτρική εκκίνηση κινητήρα HONDA

✓ Προσαρμόσιμο κάθισμα πλάτης με διακόπτη 

ασφαλείας και ρυθμίσεις θέσης

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Κινητήτας: HONDA GX200 6.5 hp

Επιλογές ηλεκτρικής και χειροκίνητης εκκίνησης
Ταχύτητα: Λειτουργία & Όπισθεν
(Μέγ. Ταχ. 16 km/h & 10km/h όπισθεν)

Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων: 3.6 λίτρα
Χωρητικότητα δεξαμενής υδραυλικού λαδιού: 

2.7 λίτρα
141cm x 73cm x 115cm (h)

Ύψος (πολλαπλές κλίμακες)

Κλίση

Μήκος θέσης (σύρετε το κάθισμα μπρος - 

πίσω στις ράγες)

Ύψος (πολλαπλές κλίμακες)

Μήκος

ΠΛΗΡΩΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

Το αυτοκινούμενο κάθισμα διαγραμμιστικού 

PRODRIVE HD είναι πλήρως ρυθμιζόμενο,

διασφαλίζοντας ότι όλοι οι χρήστες θα βρούν 

τη σωστή θέση και επιτρέποντάς τους

να επικεντρωθούν πλήρως στη διαγράμμιση

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

3 θέσεις = 3 επιλογές μεγέθους αποθήκευσης 

δεν απαιτούνται εργαλεία, απλώς ξεβιδώστε 

τα πόμολα

ΠΛΗΡΩΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

vezos.gr |  vezos.co.uk



Διαθέσιμα φώτα LED με το 

HD Power Generator Pack

Προσαρμόστε το VEZOS "POWER PACK"

σε οποιοδήποτε κάθισμα PRODRIVE HD

και φωτίστε τον χώρο εργασίας σας
με πηγή ισχύος 180 watt - 12 volt.

(Επιλογές ηλεκτρικής και χειροκίνητης εκκίνησης)

HD POWER 
GENERATOR 

PACK

PRODRIVE HD

Σχεδιασμός καθίσματος με 
δυνατότητα ανάκλησης, για 
εύκολη πρόσβαση στο 
κινητήρα και στη δεξαμενή 
υδραυλικού λαδιού. 
Διαθέσιμος κρυφός 
αποθηκευτικός χώρος.

vezos.gr |  vezos.co.uk
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ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ  ΚΑΘΙΣΜΑ  Δ ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤ ΙΚΟΥ /  2023

PRODRIVE HD
ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Κ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ

Το αυτοκινούμενο κάθισμα PRODRIVE
HD διαθέτει μια μεγάλη ανασυρρόμενη
πλατφόρμα αποθήκευσης στο πίσω
μέρος του, δίνοντας τη δυνατότητα
στους εργολάβους να κουβαλούν μαζί
τους κώνους, ρεζερβουάρ ή ακόμα και
να κάνουν βόλτα με έναν φίλο :)

Τροφοδοτείται από κινητήρα HONDA GX
και διαθέτει χειροκίνητη και ηλεκτρική
εκκίνηση μίζας. Με ταχύτητα οδήγησης
16 km/h και ένα ακριβές σύστημα
φρένων στο μπροστινό μέρος του
καθίσματος, που ενεργοποιείται από
ένα πεντάλ ποδιού.

Το PRODRIVE HD μπορεί να συνδεθεί με
όλα τα διαγραμμιστικά VEZOS
PROSTRIPE με ένα κιτ κοτσαδόρου
βαρέως τύπου. Φυσικά η ομάδα
σχεδιασμού της VEZOS δεν το άφησε
εκεί, και λόγω της ρυθμιζόμενης
φιλοσοφίας του, το PRODRIVE HD
μπορεί να συνδεθεί με οποιοδήποτε
επώνυμο διαγραμμιστικό.

vezos.gr |  vezos.co.uk

ΣΥΜΒΑΤΟ
 

ΜΕ ΚΑΘΕ
 

ΕΠΩΝΥΜΟ
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ



Τα κιτ διαγράμμισης VEZOS RM τοποθετούνται σε φορτηγό 

 και προσαρμόζονται απευθείας στη καρότσα με μόνο 4 βίδες.

Ολόκληρο το σύστημα μπορεί να ανυψωθεί από πολλές

γωνίες μέσω κλάρκ και να εγκατασταθεί μέσα σε λίγες ώρες .

ΚΙ
Τ 

Φ
Ο

ΡΤ
Η

ΓΩ
Ν

Ανάλογα με τις εργασίες

διαγράμμισης που

αναλαμβάνεται, η VEZOS

διαθέτει μια μεγάλη γκάμα

διαγραμμιστικών κιτ που

μπορούν να καλύψουν τις

ανάγκες σας.

Τα διαγραμμιστικά κιτ RM

λειτουργούν υδραυλικά και είναι

εξοπλισμένα με εμβολοφόρο

αντλία αργής παλινδρόμισης

HYDREX που εξασφαλίζει σωστή

ροή υλικού και ακριβή

διαγράμμιση κάθε φορά.

Αυτές οι μονάδες

κατηγοριοποιούνται ανάλογα με

την προσφερόμενη ροή υλικού,

επομένως, εάν είστε νέος στη

βιομηχανία διαγραμμιστικών, η

VEZOS προσφέρει ένα κιτ

εισαγωγικού επιπέδου,

για να ξεκινήσετε σταδιακά την

διαγραμμιστική επιχείρηση σας

και να εξοικειωθείτε με τη

διαδικασία. Τίποτα δεν σταματά

εδώ όμως! Για πιο

προχωρημένους εργολάβους και

μεγαλύτερες εργασίες θα βρείτε

κιτ διαγράμμισης που μπορούν

να προσφέρουν ροή υλικού έως

και 38 λίτρα/λεπτό, με 1 ή 2

αντλίες, κιτ διαγράμμισης για 

 ταυτόχρονη ρήψη χρώματος

αριστερά και δεξιά του

οδοστρώματος, δεξαμενή

υαλοσφαιριδίων από χάλυβα

υπό πίεση κ.α.
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vezos.gr | vezos.co.uk

https://www.vezosusa.com/contractor/pavement-marking-maintenance/truck-mounted-line-stripers.html


RM STRIPING KITS



RM 10.0 KIT
R M  K I T S  /  ΚΙΤ  ΦΟΡΤΗΓΩΝ  /  2 0 2 2

διαγραμμίσεις εθνικών οδών

RM 10.0 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

38 λίτρα / λεπτό

Αντλίες HYDREX 230 (1-2) 

Διπλός βραχίονας 
(προαιρετικό)

Κινητήρας KOHLER
26.5 hp

RM 10.0 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
κιτ διαγράμμισης για φορτηγό 

Το διαγραμμιστικό σύστημα RM 10.0 με τη μέγιστη δύναμη &
παραγωγή του, εξοπλισμένο με κινητήρα 26.5 HP 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.

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σκαλοπάτια για εύκολη πρόσβαση στο σύστημα/κάδο
υαλοσφαιριδίων, διπλός βραχίονας και κιτ διπλής κάμερας HD,
δεξαμενή υδραυλικού λαδιού με 3 διαχωρισμένα τμήματα,
αεροσυμπιεστής HD και ένα πλήρως αναδιπλούμενο πλαίσιο
είναι μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά του RM 10.0, που θα
επιτρέψει στους εργολάβους να ολοκληρώσουν τη δουλειά
γρήγορα και με ακρίβεια.

Το σύστημα είναι πλήρως αναδιπλούμενο και εφαρμόζει εξ
ολοκλήρου στη καρότσα του φορτηγού, διασφαλίζοντας την
ασφαλή φύλαξη και μεταφορά του εξοπλισμού.



RM 10.0 KIT

RM 10.0 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΤΛΙΑ HYDREX

√ Υδραυλική αντλία HYDREX 230

√ 1 or 2 χρώματα

√ Ροή υλικού 38.0 λίτρα / λεπτό

√ Ενσωματωμένο φίλτρο

ΚΑΔΟΣ ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ (600 kg)

√ Κάδος υαλοσφαιριδίων υπό πίεση

√ Σκαλοπάτια για εύκολη πρόσβαση στο σύστημα

√ Αφαιρούμενη χοάνη

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

√ Skip line κοντρόλερ (4 κανάλια)

√ HD κάμερα και μόνιτορ

√ Χειροκίνητη λειτουργία (προαιρετικά)

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

√ 2-4 αυτόματα πιστόλια βαφής και υαλοσφαιριδίων

√ Ρυθμιζόμενο ύψος πιστολιών

√ Κιτ στένσιλ με χειροκίνητο πιστόλι βαφής airless και 

σωλήνα επί του μηχανήματος

√ Συμπιεστής αέρα μεγάλου όγκου δύο εμβόλων για 

υποστήριξη πολλαπλών πιστολιών

ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ - ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ

√ Βραχίονας/νες

√ Σασί

√ Κοιλοδοκός

√ Ολόκληρο το σύστημα χωράει στο φορτηγό / βαν

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΛΕΤΑΣ

√ Παλετοποιημένο (τύπου κουτιού)

√ Ανύψωση/τοποθέτηση με κλαρκ

√ Εύκολη εγκατάσταση

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

√ Κινητήρας GX HONDA 22 HP

√ Εμπρόσθια τοποθετούμενος/αφαιρούμενος 

δείκτης επαναδιαγράμμισης

√ Κεντρικό σημείο ανύψωσης γάντζου

√ Συσσωρευτής υδραυλικής πίεσης

√ Υδραυλικό ψυγείο πλήρους ροής

√ Δεξαμενή λαδιού διαιρεμένου τμήματος

√ Προεγκατεστημένο σύστημα 2K, ρυθμισμένο 

για μελλοντική χρήση

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ/ΝΕΣ

√ Μονός ή διπλός βραχίονας διαγράμμισης

√ Ταυτόχρονη διαγράμμιση 

(αριστερά και δεξιά του φορτηγού)

√ Πλήρης με ηλεκτροπνευματική ρύθμιση

vezos.gr | vezos.co.uk   εξοπλισμός διαγράμμισης



RM 10.0 KITS
RM 10.0 STRIPING KIT NO LIFT

Ροή Υλικού

Πίεση

Κινητήρας

Αντλία HYDREX

Πιστόλια βαφής (AUTO)

Κάδος Υαλοσφαιριδίων

Κιτ τοποθέτησης

Κωδικός (χωρίς κάμερα)

Κωδικός (με κάμερα)

38.0 λίτρα / λεπτό

200 bar |  3000 psi

26.5 HP KOHLER 

230 (x2)

3 Πιστόλια

 600 kg | Υπό Πίεση

Περιλαμβάνεται

77.2047527

77.2047528

RM 10.0 STRIPING KIT WITH LIFT

Ροή Υλικού

Πίεση

Κινητήρας

Αντλία HYDREX

Πιστόλια βαφής (AUTO)

Κάδος Υαλοσφαιριδίων 

Κιτ τοποθέτησης

Κωδικός (χωρίς κάμερα)

Κωδικός (με κάμερα)

38.0 λίτρα / λεπτό

200 bar |  3000 psi

KOHLER 26.5 HP

230 (x2)

3 Πιστόλια

 600 kg | Υπό Πίεση

Περιλαμβάνεται

77.2227623

77.2227624

RM 10.0  DOUBLE BRACKET NO LIFT

Ροή Υλικού

Πίεση

Κινητήρας

Αντλία HYDREX

Πιστόλια βαφής (AUTO)

Κάδος Υαλοσφαιριδίων

Κιτ τοποθέτησης

Κωδικός (χωρίς κάμερα)

Κωδικός (με κάμερα)

38.0 λίτρα / λεπτό

200 bar |  3000 psi

KOHLER 26.5 HP

230 (x2)

3 Πιστόλια

 600 kg | Υπό Πίεση

Περιλαμβάνεται

77.2227625

77.2227626

RM 10.0  DOUBLE BRACKET WITH LIFT

Ροή Υλικού

Πίεση

Κινητήρας

Αντλία HYDREX

Πιστόλια βαφής (AUTO)

Κάδος Υαλοσφαιριδίων

Κιτ τοποθέτησης

Κωδικός (χωρίς κάμερα)

Κωδικός (με κάμερα)

38.0 λίτρα / λεπτό

200 bar |  3000 psi

KOHLER 26.5 HP

230 (x2)

3 Πιστόλια

 600 kg | Υπό Πίεση

Περιλαμβάνεται

77.2227627

77.2227628



RM 5.0 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

19.0 λίτρα / λεπτό

Αντλία HYDREX 230 (1-2) 

Κάδος Υαλοσφαιριδίων
280kg

Χειρισμός από τη 
καμπίνα του οχήματος
Πλήρως αυτόματο

RM 5.0 KIT
διαγράμμιση αυτοκινητοδρόμου

R M  K I T S  /  ΚΙΤ  ΦΟΡΤΗΓΩΝ  /  2 0 2 2

RM 5.0 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
μονό ή διπλό χρώμα, πλήρως αναδιπλούμενο

Το RM 5.0 είναι εξοπλισμένο με μονή ή διπλή υδραυλική αντλία αργής
παλινδρόμησης HYDREX, υψηλής απόδοσης και παρέχει σωστή ροή υλικού
καθ'όλη τη διάρκεια της διαγράμμισης, ιδανικό για διαγραμμίσεις διπλού
χρώματος.

Ένα μεγάλο υδραυλικό ψυγείο, πλήρους ροής, είναι εγκατεστημένο στο RM 5.0
εξασφαλίζοντας τη σωστή ροή και θερμοκρασία ολόκληρου του συστήματος. Σε
αντίθεση με άλλα σχέδια στην αγορά, ολόκληρη η ροή υδραυλικού λαδιού
VEZOS περνά από το μεγάλο υδραυλικό ψυγείο HD με την τεχνολογία VEZOS
TCS, επιτρέποντας στους χρήστες του να διαγραμμίζουν υπό οποιαδήποτε
σκληρή χρήση του μηχανήματος.

Τεχνολογία ψύξης TCS
Όλα τα υδραυλικά μέρη του συστήματος (υδραυλική αντλία λαδιού, ψυγείο
λαδιού, και τα δύο τμήματα της υδραυλικής δεξαμενής) αλλά και ο κινητήρας
των αντλιών HYDREX (1 ή 2 αντλίες) βρίσκονται εντός του ρεύματος ψύξης
αέρα, καθιστώντας την καινοτόμο σχεδίαση VEZOS την πιο προηγμένη
υδραυλική εγκατάσταση που διατίθεται στην αγορά.

Όλο το σύστημα λειτουργεί με έναν μοναδικό σχεδιασμό διαχωρισμένων
τμημάτων των δεξαμενών υδραυλικού λαδιού, που εξασφαλίζουν την καλύτερη
τροφοδοσία της υδραυλικής αντλίας. Αυτός ο σχεδιασμός μεγιστοποιεί επίσης
το αποτέλεσμα ψύξης ολόκληρης της υδραυλικής λειτουργίας.



ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΜΟΝΟ ΜΕ 4 ΒΙΔΕΣ

Τα κιτ διαγράμμισης για φορτηγό
VEZOS RM, μπορούν εύκολα να
προσαρμοστούν σε οποιοδήποτε
φορτηγό ή καρότσα οχήματος.
Ολόκληρο το σύστημα είναι
ανασυρόμενο και αναδιπλούμενο,
συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου,
της πίσω δοκού και του βραχίονα.
Κάθε κιτ μπορεί να ανυψωθεί και να
εγκατασταθεί με ανυψωτικό/κλαρκ
από πολλές γωνίες, λόγω του
παλετοποιημένου σχεδιασμού του.

Η τοποθέτηση του RM μπορεί να
πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις
σας, από οποιονδήποτε μηχανικό
μέσα σε λίγες ώρες. Περιλαμβάνονται
όλα τα εξαρτήματα, βίδες, καλώδια
κ.λπ.

Εάν το κιτ σας περιλαμβάνει οθόνη
HD, κάμερα και σετ υπολογιστή
διαγράμμισης skip line, τότε η VEZOS
θα προσφέρει μια βάση στην
καμπίνα, δωρεάν.

vezos.gr | vezos.co.uk   εξοπλισμός διαγράμμισης για φορτηγό



RM 5.0 KIT

RM 5.0 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΟ

ΑΝΤΛΙΑ HYDREX

√ Υδραυλική αντλία HYDREX 230

√ 1 or 2 χρώματα

√ Ροή υλικού 19.0 λίτρα / λεπτό

√ Ενσωματωμένο φίλτρο

ΚΑΔΟΣ ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ (600 kg)

√ Κάδος υαλοσφαιριδίων υπό πίεση

√ Σκαλοπάτια για εύκολη πρόσβαση στο σύστημα

√ Αναδυόμενη βαλβίδα ασφαλείας

√ Αφαιρούμενη χοάνη

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

√ Skip line κοντρόλερ (4 κανάλια)

√ HD κάμερα και μόνιτορ

√ Χειροκίνητη λειτουργία (προαιρετικά)

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

√ 2-4 αυτόματα πιστόλια βαφής και υαλοσφαιριδίων

√ Ρυθμιζόμενο ύψος πιστολιών

√ Κιτ στένσιλ με χειροκίνητο πιστόλι βαφής airless 

και σωλήνα επί του μηχανήματος

√ Συμπιεστής αέρα μεγάλου όγκου δύο εμβόλων για 

υποστήριξη πολλαπλών πιστολιών

ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ - ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ

√ Βραχίονας/νες

√ Σασί

√ Κοιλοδοκός

√ Ολόκληρο το σύστημα χωράει στο φορτηγό / βαν

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΛΕΤΑΣ

√ Παλετοποιημένο (τύπου κουτιού)

√ Ανύψωση/τοποθέτηση με κλαρκ

√ Εύκολη εγκατάσταση

Τεχνολογία ψύξης TCS

√ Ψύξη σε όλο το υδραυλικό σύστημα

√ Εξασφαλίζει σωστή ροή υλικού ανεξάρτητα από τη 

θερμοκρασία περιβάλλοντος

√ Εύκολη εγκατάσταση

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

√ Κινητήρας GX HONDA 22 HP

√ Εμπρόσθια τοποθετούμενος/αφαιρούμενος 

δείκτης επαναδιαγράμμισης

√ Κεντρικό σημείο ανύψωσης γάντζου

√ Συσσωρευτής υδραυλικής πίεσης

√ Υδραυλικό ψυγείο πλήρους ροής

√ Δεξαμενή λαδιού διαιρεμένου τμήματος

√ Προεγκατεστημένο σύστημα 2K, ρυθμισμένο 

για μελλοντική χρήση
vezos.gr | vezos.co.uk   εξοπλισμός διαγράμμισης



RM 5.0 KITS
RM 5.0 STRIPING KIT 1 PUMP

Ροή Υλικού

Πίεση

Κινητήρας

Αντλία HYDREX

Πιστόλια βαφής (AUTO)

Κάδος Υαλοσφαιριδίων

Mount kit

Κωδικός (χωρίς κάμερα)

Κωδικός (με κάμερα)

19.0 λίτρα / λεπτό

200 bar |  3000 psi

22 HP HONDA 

230 (x1)

2 Πιστόλια

 280 kg | Υπό Πίεση

Περιλαμβάνεται

77.2027514

77.2027515

RM 5.0 STRIPING KIT DOUBLE COLOR

Ροή Υλικού

Πίεση

Κινητήρας

Αντλία HYDREX

Πιστόλια βαφής (AUTO)

Κάδος Υαλοσφαιριδίων

Mount kit

Κωδικός (χωρίς κάμερα)

Κωδικός (με κάμερα)

19.0 λίτρα / λεπτό

200 bar |  3000 psi

22 HP HONDA 

230 (x2)

2 Πιστόλια

 280 kg | Υπό Πίεση

 Περιλαμβάνεται

77.2027519

77.2027520

RM 5.0  STRIPING KIT DOUBLE COLOR + LIFT

Ροή Υλικού

Πίεση

Κινητήρας

Αντλία HYDREX

Πιστόλια βαφής (AUTO)

Κάδος Υαλοσφαιριδίων

Mount kit

Κωδικός (χωρίς κάμερα)

Κωδικός (με κάμερα)

19.0 λίτρα / λεπτό

200 bar |  3000 psi

22 HP HONDA 

230 (x2)

2 Πιστόλια

 280 kg | Υπό Πίεση

 Περιλαμβάνεται

77.2027521

77.2027522

vezos.gr | vezos.co.uk   εξοπλισμός διαγράμμισης για φορτηγό 



RM 2.5 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

9.5 λίτρα / λεπτό

Αντλία HYDREX 70 (1-2) 

Πλήρως αναδιπλούμενο

Μόνιτορ | HD κάμερα & 
κοντρόλερ

RM 2.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
κιτ διαγράμμισης για τοποθέτηση σε φορτηγό/βαν

RM 2.5 KIT
διαγραμμίσεις πόλεων & αυτοκινητοδρόμου

R M  K I T S  /  ΚΙΤ  ΦΟΡΤΗΓΩΝ  /  2 0 2 2

Το RM 2.5 έχει ένα πλήρως αναδιπλούμενο πλαίσιο. Όλα αναδιπλώνονται, όλα
χωρούν στο όχημά σας. Χωρίς εργαλεία, χωρίς προσπάθεια. Ένας χειριστής, ένα
μηχάνημα!

Επιλέξτε μοτίβα διαγράμμισης, παρακολουθήστε την κατανάλωση υλικού και τα
δεδομένα όλων των εργασιών σας. Συνδυάστε το χειριστήριο διαγράμμισης με
το κιτ κάμερας & οθόνης VEZOS HD. Κάντε τη διαγράμμιση δουλειά  ενός
ατόμου!

Το σετ περιλαμβάνει σύστημα υαλοσφαιριδίων υπό πίεση, χωρητικότητας
100kg, με ευρεία είσοδο φόρτωσης 82mm / 3,2" & αναδυόμενη βαλβίδα.

Εξοπλισμένο με μονή ή διπλή αντλία βαφής HYDREX, ιδανική για διαγραμμίσεις
διπλού χρώματος και εύκολη καθοδήγηση με έναν εμπόσθιο/αφαιρούμενο
δείκτη στο φορτηγό, για ακριβείς εφαρμογές διαγράμμισης.

Η VEZOS εμπιστεύεται τους κινητήρες HONDA όταν πρόκειται να τροφοδοτήσει
τον εξοπλισμό διαγράμμισής της. Οι κινητήρες HONDA GX καλύπτονται από ένα
παγκόσμιο πρόγραμμα εγγύησης.

εξοπλισμός διαγράμμισης για φορτηγό



R M  K I T S  /  ΚΙΤ  ΦΟΡΤΗΓΩΝ  /  2 0 2 2

ΧΩΡΑΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ Ή ΒΑΝ
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΝ

Το σύστημα διαγράμμισης RM 2.5
θεωρείται μια από τις πιο καινοτόμους
λύσεις στον χώρο της οδοσήμανσης. 

Εξοπλισμένο με 1 ή 2 αντλίες HYDREX,
τεχνολογία T.C.S και ένα πλήρως
αυτόματο σύστημα ελέγχου &
παρακολούθησης - είναι δυνατό για
τους εργολάβους να βελτιώσουν την
επιχείρησή τους και αυξήσουν το
κέρδος τους.

Μπορεί να χωρέσει και να
αναδιπλωθεί στη καρότσα
οποιουδήποτε συμβατικού φορτηγού
πόλης και  ρυμουλκούμενο τρέιλερ. Το
βαρέως τύπου ατσάλινο πλαίσιο του
θα διαρκέσει μια ζωή και ένα
προσαρμοσμένο σύστημα ελατηρίου
που βρίσκεται στο στήριγμα του
βραχίονα θα εξασφαλίσει απορρόφηση
κραδασμών, σταθερότητα στη
διαγράμμιση  και τέλειο αποτέλεσμα
κάθε φορά.

εξοπλισμός διαγράμμισης για φορτηγόvezos.gr | vezos.co.uk   



RM 2.5 KIT

RM 2.5 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚO ΣYΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗ ΣΕ ΦΟΡΤΗΓO

ΑΝΤΛΙΕΣ HYDREX
√ Υδραυλική αντλία HYDREX 70

√ 1 ή 2 χρώματα

√ Αργής παλινδρόμησης (8.5 λίτρα/λεπτό μέγιστη ροή)

√ Ενσωματωμένο φίλτρο

ΚΑΔΟΣ ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ (100 ΛΙΤΡΑ)
√ Σύστημα υαλοσφαιριδίων υπό πίεση

√ Ατσάλινος κάδος με αναδυόμενη βαλβίδα 

για αυξημένη ασφάλεια

√ Αφαιρούμενη χοάνη φόρτωσης υαλοσφαιριδίων 

(δεν απαιτούνται εργαλεία)

ΚΟΝΣΟΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

√ Skip line κοντρόλερ (4 κανάλια)
√ HD οθόνη & κιτ κάμερας

√ Χειροκίνητο μπουτόν

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΦΗΣ

√ 1-2 Αυτόματα πιστόλια βαφής/υαλοσφαιριδίων
√ Ρυθμιζόμενο ύψος πιστολιών

√ Διατίθεται κιτ στένσιλ με σωλήνα και χειροκίνητο πιστόλι 

βαφής airless

√ Συμπιεστής αέρα μεγάλου όγκου, δύο εμβόλων, για 

υποστήριξη πολλαπλών πιστολιών υαλοσφαιριδίων με 

συσσωρευτή αέρα 3,6 λίτρων

ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ - ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ
√ Βραχίονας

√ Σασί

√ Κοιλοδοκός βραχίονα

√ Όλο το σύστημα χωράσει στη καρότσα του φορτηγού

 

TCS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΥΞΗΣ
√ Ψύξη σε όλο το σύστημα βαφής και υδραυλικού 

συστήματος

√ Εξασφάλιση σωστής ροής υλικού ανεξάρτητα από τη 

θερμοκρασία περιβάλλοντος

√ Εύκολη εγκατάσταση

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
√ Κινητήρας GX HONDA 22 HP

√ Εμπρόσθιος/αφαιρούμενος δείκτης επαναδιαγραμμισης

√ Κεντρικό σημείο ανύψωσης

√ Ταιριάζει σε όλα τα φορτηγά πόλης/φορτηγάκια/βαν

√ Κάδος υδραυλικού λαδιού 9 λίτρων

√ Μεγάλοι τροχοί βαρέως τύπου στο βραχίονα

vezos.gr | vezos.co.uk   εξοπλισμός διαγράμμισης για φορτηγό



RM 2.5 KITS
RM 2.5 STRIPING KIT 1 PUMP - MANUAL 

Ροή Υλικού

Πίεση

Κινητήρας

Αντλία HYDREX

Πιστόλια βαφής (AUTO)

Κάδος Υαλοσφαιριδίων

Κιτ τοποθέτησης

Κωδικός (χωρίς κάμερα)

9.5 λίτρα  / λεπτό

200 bar |  3000 psi

11.7 HP HONDA 

70 (x1)

2 Πιστόλια

 100 kg | Υπό Πίεση

Περιλαμβάνεται

77.2007513

RM 2.5  STRIPING KIT DOUBLE COLOR 

Ροή Υλικού

Πίεση

Κινητήρας

Αντλία HYDREX

Πιστόλια βαφής (AUTO)

Κάδος Υαλοσφαιριδίων

Κιτ τοποθέτησης

Κωδικός (με κάμερα)

RM 2.5 STRIPING KIT 1 PUMP - CONTROLLER

Ροή Υλικού

Πίεση

Κινητήρας

Αντλία HYDREX

Πιστόλια βαφής (AUTO)

Κάδος Υαλοσφαιριδίων

Κιτ τοποθέτησης

Κωδικός (με κάμερα)

9.5  λίτρα / λεπτό

200 bar |  3000 psi

11.7 HP HONDA 

70 (x1)

2 Πιστόλια

 100 kg | Υπό Πίεση

Περιλαμβάνεται

77.2017516

9.5 λίτρα / λεπτό

200 bar | 3000 psi

11.7 HP HONDA 

70 (x2)

2 Πιστόλια

 100 kg | Υπό Πίεση

Περιλαμβάνεται

77.2017517

vezos.gr | vezos.co.uk   εξοπλισμός διαγράμμισης για φορτηγό



ROADMASTER 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

113 λίτρα / λεπτό

Καμπίνα χειριστή

Υδραυλική δύναμη
Αντλίες POWERMAX

Παλετοποιημένο σύστημα
Τεχνολογία ψύξης Τ.C.S 

ROADMASTER
R O A D M A S T E R  /  C U S T O M  B U I L T  Φ Ο Ρ Τ Η Γ Α  /  2 0 2 2

διαγράμμιση εθνικών οδών

ROADMASTER ΦΟΡΤΗΓA
διαγραμμιστικά φορτηγά

Τα φορτηγά διαγράμμισης είναι σχεδιασμένα για διαγραμμίσεις μεγάλων
αποστάσεων και σήμανση αυτοκινητοδρόμων. Τα φορτηγά ROADMASTER είναι
εξοπλισμένα με δύο αυτόνομα συστήματα υδραυλικού κυκλώματος.
Εξασφάλιση ασφάλειας και οικονομίας χρήσης, μονών ή διπλών εμβολοφόρων
αντλιών βαρέως τύπου HYDREX PowerMax με εξαιρετική ροή υλικού έως        
 30 γαλόνια/λεπτό (57 λίτρα/λεπτό) στα 2150 psi και τεχνολογία TCS σε
ολόκληρο το υδραυλικό σύστημα. Επιλέξτε ανάμεσα στην στανταρ έκδοση ή
την προσαρμοσμένη κατασκευή του φορτηγού σας ανάλογα με τις ανάγκες
σας!

Κατά τη ρύθμιση του φορτηγού σας, προσφέρουμε πολλές επιλογές σταθμών
λειτουργίας που εξαρτώνται συνήθως από το μέγεθος του φορτηγού, για
παράδειγμα ολόκληρο το σύστημα μπορεί να χειριστεί απευθείας από την
καμπίνα από ένα άτομο ή από έναν χρήστη που βρίσκεται σε προσαρμοσμένο
σταθμό (καμπίνα ή θόλος). Η VEZOS προσφέρει καθοδήγηση και
παρακολούθηση της διαγράμμισης με κάμερες HD τελευταίας τεχνολογίας, με
υπολογιστή διαγράμμισης SKIP LINE στο φορτηγό, επιτρέποντας τη σωστή
διαγράμμιση και επικοινωνία κατά την εργασία.
 
Το σύστημα ROADMASTER μπορεί να κατασκευαστεί απευθείας πάνω στο
φορτηγό σας ή μπορεί να τοποθετηθεί σε πλατφόρμα που ενώνεται στην
καρότσα του φορτηγού σας.



ROADMASTER 20 TRUCK
διαγραμμιστικό φορτηγό

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΕΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ROADMASTER 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
- Κινητήρας 55 HP Diesel

ROADMASTER 10 TRUCK
διαγραμμιστικό φορτηγό

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΕΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ROADMASTER 10

- 2 HYDREX 230 PowerMax βαρέως τύπου 
υδραυλικές αντλίες | 19 λίτρα / λεπτό (x2) στα 
3000 psi
ή 1 HYDREX 630 PowerMax 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

ROADMASTER 30 TRUCK 
διαγραμμιστικό φορτηγό

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΕΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ROADMASTER  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

ROADMASTER
R O A D M A S T E R  /  C U S T O M  B U I L T  Φ Ο Ρ Τ Η Γ Α  /  2 0 2 2

διαγράμμιση εθνικών οδών

vezos.gr | vezos.co.uk   εξοπλισμός διαγράμμισης για φορτηγά



Τα ματσακόνια PROGRIND καλύπτουν μια μεγάλη σειρά

εφαρμογών προετοιμασίας επιφανειών, σχεδιασμένα μόνο

για επαγγελματική χρήση λόγω της βαρέως τύπου

κατασκευής τους και της τεχνολογίας κοπής υψηλής

ταχύτητας.

Μ
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ΙΑ
Η ασφάλεια πρέπει να έρχεται

πάντα πρώτη. Σκεφτείτε ένα

ανισόπεδο βιομηχανικό δάπεδο,

παλιές διαγραμμίσεις σε δρόμους

ή διασταυρώσεις και τόσα άλλα

παραδείγματα που μπορεί να

προκαλέσουν ατύχημα. Η

προετοιμασία της επιφάνειας έχει

ζωτική σημασία για την

καθημερινή μας ασφάλεια. Η

VEZOS προσφέρει ειδικά

σχεδιασμένα μηχανήματα για να

επιτυγχάνεται το καλύτερο

δυνατό αποτέλεσμα χωρίς να

καταστρέφεται η επιφάνεια.

Οι αποξεστήρες οδοστρώματος

επιτρέπουν στους εργολάβους να

αφαιρέσουν παλιές διαγραμμίσεις

πριν βάψουν ξανά νέες,

διασφαλίζοντας ότι οι οδηγοί

παραμένουν συγκεντρωμένοι στο

δρόμο κατά την οδήγηση.

Η σειρά PROGRIND προσφέρει

πολλές επιλογές κεφαλών κοπής

ανάλογα με την επιφάνεια της

εργασίας. Κιτ οδοστρώματος,

σύνδεση με ηλεκτρική σκούπα,

καθίσματα και πολλά άλλα

αξεσουάρ μπορούν να

δημιουργήσουν το κατάλληλο

ματσακόνι για την αντιμετώπιση

ακόμα και των πιο απαιτητικών

εφαρμογών απόξεσης.
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PROGRIND HD

PROGRIND HD ΜΑΤΣΑΚΟΝΙΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΚΙΤ ΚΛΙΣΗΣ

√ Διατίθενται προαιρετικά κιτ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΝΤΙΒΑΡΑ

√ Διατίθενται προαιρετικά κιτ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

√ Ανθεκτικά ελαστικά βαρέως τύπου

√ Διαθέσιμα τακάκια φρένων

√ Πολλαπλά μεγέθη διαθέσιμα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΚΟΥΠΑΣ - ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΜΕΝΟ

√ Λειτουργία χωρίς σκόνη

ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ (ΜΕΓΙΣΤΟ)

√ 10' - 250mm

ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

√ Αντιολισθητικό

√ Σύστημα σταθερής κίνησης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

√ Βιομηχανικό δάπεδο

√ Άσφαλτος

- Διαγραμμίσεις, προετοιμασία οδοστρώματος...

√ Τσιμέντο

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ

√ Επιβράδυνση ταχύτητας

√ Φρένα STOP

√ Χειρόφρενο (δεν χρειάζεται πόδι / βάρος σώματος)

ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ & ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

√ Εύκολη, ελαφριά και άμεση ανύψωση του μηχανήματος

ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΠΗΣ

√ Πλαϊνή φόρτωση κεφαλών κοπής

√ Πολλαπλές επιλογές κεφαλών κοπής

 - βούρτσα

 - μαχαίρια

 - αλυσίδες

 - κοπτήρες αστεριών από χάλυβα

 - TCT καρβιδιού

PG ΚΟΝΣΟΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

√ Έλεγχος βάθους κοπής

√ Σύστημα φρένων

√ Κουμπί Kill switch

√ Γκάζι

√ Σύστημα ON-OFF

vezos.gr | vezos.co.uk   συστήματα  ματσακονισμού/απόξεσης



PROGRIND HD
PROGRIND HD2513G MULTIPURPOSE SCARIFIER

Πλάτος εργασίας (μέγιστο)

Κινητήρας | HP

Ταχύτητα κοπής

Σύνδεση σκούπας

Σύστημα φρένων

Βάρος (χωρίς κεφαλή)

Διαστάσεις

Κωδικός (χωρίς κεφαλή)

 250 mm| 10 inch

 HONDA GX 390 |  13 HP

 70 sqm/h (750 sqf) 

Περιλαμβάνεται

Προαιρετικό

118 kg

96.5 x 48.5 x 106 cm

11.4430024

PROGRIND HD209E MULTIPURPOSE SCARIFIER

Πλάτος εργασίας (μέγιστο)

Κινητήρας | HP

Ταχύτητα κοπής

Σύνδεση σκούπας

Σύστημα φρένων

Βάρος (χωρίς κεφαλή)

Διαστάσεις

Κωδικός (χωρίς κεφαλή)

 250 mm| 10 inch

 Ηλεκτροκινητήρας |  7.5 HP

 65 sqm/h (700 sqf) 

Περιλαμβάνεται

Προαιρετικό

106 kg

96.5 x 48.5 x 106 cm

11.4430023

PROGRIND HD209G MULTIPURPOSE SCARIFIER

Πλάτος εργασίας (μέγιστο)

Κινητήρας | HP

Ταχύτητα κοπής

Σύνδεση σκούπας

Σύστημα φρένων

Βάρος (χωρίς κεφαλή)

Διαστάσεις

Κωδικός (χωρίς κεφαλή)

 200 mm| 8 inch

 HONDA GX 270 |  9 HP

 55 sqm/h (600 sqf) 

Περιλαμβάνεται

Προαιρετικό

103 kg

96.5 x 48.5 x 106 cm

11.4430022

vezos.gr | vezos.co.uk   συστήματα ματσακονισμού/απόξεσης



PROGRIND LGR

PROGRIND LGR ΜΑΤΣΑΚΟΝΙΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΧΑΜΗΛΟΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ

√ Επιβράδυνση ταχύτητας

√ Φρένα STOP

√ Χειρόφρενο (δεν χρειάζεται πόδι / βάρος σώματος)

ΚΙΤ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

√ Εύκολο στους ελιγμούς

√ Βιομηχανικός περιστρεφόμενος τροχός

ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΠΗΣ

√ Πλαϊνή φόρτωση κεφαλών κοπής

√ Πολλαπλές επιλογές κεφαλών κοπής

 - βούρτσα

 - μαχαίρια

 - αλυσίδες

 - κοπτήρες αστεριών από χάλυβα

 - TCT καρβιδιού

PG ΚΟΝΣΟΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

√ Έλεγχος βάθους κοπής

√ Σύστημα φρένων

√ Κουμπί Kill switch

√ Γκάζι

√ Σύστημα ON-OFF

ΚΙΤ ΚΛΙΣΗΣ

√ Διατίθενται προαιρετικά κιτ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΝΤΙΒΑΡΑ

√ Διατίθενται προαιρετικά κιτ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

√ Ανθεκτικά ελαστικά βαρέως τύπου

√ Διαθέσιμα τακάκια φρένων

√ Πολλαπλά μεγέθη διαθέσιμα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΚΟΥΠΑΣ - ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΜΕΝΟ

√ Λειτουργία χωρίς σκόνη

√ Είσοδος σκούπας και απο τις 2 πλευρές

ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ (ΜΕΓΙΣΤΟ)

√ 10' - 250mm

ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

√ Αντιολισθητικό

√ Σύστημα σταθερής κίνησης

√ Σχεδιασμός χαμηλού κέντρου βάρους

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

√ Βιομηχανικό δάπεδο

√ Άσφαλτος

- Διαγραμμίσεις, προετοιμασία οδοστρώματος...

√ Τσιμέντο

vezos.gr | vezos.co.uk   συστήματα ματσακονισμού/απόξεσης



PROGRIND LGR
PROGRIND LGR209G LOW GRAVITY ROAD PACK

Πλάτος εργασίας (μέγιστο)

Κινητήρας | HP

Ταχύτητα κοπής

Σύνδεση σκούπας

Σύστημα φρένων

Βάρος (χωρίς κεφαλή)

Διαστάσεις

Κωδικός (χωρίς κεφαλή)

 200mm| 8 inch

 HONDA GX 270 |  9 HP

 55 sqm/h (600 sqf) 

Περιλαμβάνεται

Προαιρετικό

127 kg

150 x 55 x 106 cm

11.4430028

PROGRIND LGR2513G LOW GRAVITY ROAD PACK

Πλάτος εργασίας (μέγιστο)

Κινητήρας | HP

Ταχύτητα κοπής

Σύνδεση σκούπας

Σύστημα φρένων

Βάρος (χωρίς κεφαλή)

Διαστάσεις

Κωδικός (χωρίς κεφαλή)

 250 mm| 10 inch

 HONDA GX 390 |  13 HP

 75 sqm/h (800 sqf) 

Περιλαμβάνεται

Προαιρετικό

135 kg

150 x 55 x 106 cm

11.4430029

ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΠΗΣ PROGRIND

vezos.gr| vezos.co.uk   συστήματα ματσακονισμού/απόξεσης



PROGRIND LG

PROGRIND LG ΜΑΤΣΑΚΟΝΙΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΧΑΜΗΛΟΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ

√ Επιβράδυνση ταχύτητας

√ Φρένα STOP

√ Χειρόφρενο (δεν χρειάζεται πόδι / βάρος σώματος)

ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΠΗΣ

√ Πλαϊνή φόρτωση κεφαλών κοπής

√ Πολλαπλές επιλογές κεφαλών κοπής

   - βούρτσα

   - μαχαίρια

   - αλυσίδες

   - κοπτήρες αστεριών από χάλυβα

   - TCT καρβιδιού

PG ΚΟΝΣΟΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

√ Έλεγχος βάθους κοπής

√ Σύστημα φρένων

√ Κουμπί Kill switch

√ Γκάζι

√ Σύστημα ON-OFF

ΚΙΤ ΚΛΙΣΗΣ

√ Διατίθενται προαιρετικά κιτ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΝΤΙΒΑΡΑ

√ Διατίθενται προαιρετικά κιτ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

√ Ανθεκτικά ελαστικά βαρέως τύπου

√ Διαθέσιμα τακάκια φρένων

√ Πολλαπλά μεγέθη διαθέσιμα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΚΟΥΠΑΣ - ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΜΕΝΟ

√ Λειτουργία χωρίς σκόνη

√ Είσοδος σκούπας και απο τις 2 πλευρές

ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ (ΜΕΓΙΣΤΟ)

√ 10' - 250mm

ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

√ Αντιολισθητικό

√ Σύστημα σταθερής κίνησης

√ Σχεδιασμός χαμηλού κέντρου βάρους

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

√ Βιομηχανικό δάπεδο

√ Άσφαλτος

- Διαγραμμίσεις, προετοιμασία οδοστρώματος...

√ Τσιμέντο

vezos.gr | vezos.co.uk   συστήματα ματσακονισμού/απόξεσης



PROGRIND LG

PROGRIND LG209G LOW GRAVITY SCARIFIER

Πλάτος εργασίας (μέγιστο)

Κινητήρας | HP

Ταχύτητα κοπής

Σύνδεση σκούπας

Σύστημα φρένων

Βάρος (χωρίς κεφαλή)

Διαστάσεις

Κωδικός (χωρίς κεφαλή)

 200 mm | 8 inch

 HONDA GX 270 |  9 HP

 55 sqm/h (600 sqf) 

Περιλαμβάνεται

Προαιρετικό

121 kg

121 x 55 x 106 cm

11.4430025

PROGRIND LG2513G LOW GRAVITY SCARIFIER

Πλάτος εργασίας (μέγιστο)

Κινητήρας | HP

Ταχύτητα κοπής

Σύνδεση σκούπας

Σύστημα φρένων

Βάρος (χωρίς κεφαλή)

Διαστάσεις

Κωδικός (χωρίς κεφαλή)

 200 mm | 8 inch

 HONDA GX 390 |  13 HP

 70 sqm/h (750 sqf) 

Περιλαμβάνεται

Προαιρετικό

136 kg

121 x 55 x 106 cm

11.4430027

PROGRIND LG258E LOW GRAVITY SCARIFIER

Πλάτος εργασίας (μέγιστο)

Κινητήρας | HP

Ταχύτητα κοπής

Σύνδεση σκούπας

Σύστημα φρένων

Βάρος (χωρίς κεφαλή)

Διαστάσεις

Κωδικός (χωρίς κεφαλή)

 200 mm | 8 inch

 Ηλεκτροκινητήρας |  7.5 HP

 65 sqm/h (700 sqf) 

Περιλαμβάνεται

Προαιρετικό

135 kg

121 x 55 x 106 cm

11.4430026

vezos.gr | vezos.co.uk   συστήματα ματσακονισμού/απόξεσης



Η VEZOS σχεδιάζει και κατασκευάζει, μια
πλήρη γκάμα υδραυλικών μηχανημάτων
διαγράμμισης, εξοπλισμένα με πρωτοποριακή
τεχνολογία και οικονομικά αποδοτικές λύσεις.
Μεταξύ της γκάμας προιόντων, οι εργολάβοι
μπορούν να βρουν χειροκίνητα και
αυτοκινούμενα διαγραμμιστικά, ιδανικά για
χώρους στάθμευσης, διασταυρώσεις και
εφαρμογές οδοσήμανσης. Διαγραμμιστικά
συστήματα για τοποθέτηση σε φορτηγό που

αντλίες για όλους τους τύπους εφαρμογών
μόνωσης. Με πάνω από 150 προϊόντα, η
VEZOS έχει τη σωστή λύση για όλους τους
εργολάβους. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1970,
σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας
πνευματικές αντλίες για τη ναυτιλιακή και
βιομηχανική αγορά. Με την πάροδο των ετών
και υπό τη διαχείριση δεύτερης γενιάς, ο
όμιλος VEZOS επέκτεινε τη γραμμή παραγωγής
του προσφέροντας καινοτόμα προϊόντα στη
βιομηχανία οδικής σήμανσης.

Σήμερα, η VEZOS GROUP διαθέτει ένα καλά
οργανωμένο δίκτυο διανομής σε όλο τον
κόσμο, προσφέροντας λύσεις και οικονομικά
προϊόντα σε εργολάβους και στις τρεις
βιομηχανίες.

Με γραφεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις Η.Π.Α.
και την Ευρώπη, η VEZOS προσφέρει μια
ευρεία σειρά καινοτόμων και βαρέως τύπου
εξοπλισμού βαφής airless και προετοιμασίας
επιφανειών σε ιδιώτες εργολάβους, δημόσιες
υπηρεσίες και κατασκευαστικές εταιρείες.

μπορούν να προσαρμοστούν σε οποιοδήποτε
συμβατικό φορτηγό ή φορτηγάκι πόλης, μια
πλήρης σειρά διαγραμμιστικών φορτηγών για
διαγραμμίσεις εθνικών οδών και μια ευρεία
σειρά εξοπλισμού απόξεσης και αφαίρεσης
διαγραμμίσεων. Μεταξύ της σειράς προϊόντων
VEZOS, οι εργολάβοι μπορούν να βρουν
μηχανήματα βαφής airless, τριβεία τοίχου /
οροφής και

Κάθε προϊόν που σχεδιάζεται ΠΡΕΠΕΙ να προσφέρει κάτι διαφορετικό στον
χρήστη του, ΠΡΕΠΕΙ να είναι καινοτόμο και οικονομικά αποδοτικό για την
εργασία. Η ομάδα σχεδιασμού της VEZOS έχει στόχο να διαφέρει από τον
ανταγωνισμό με λύσεις αιχμής που καθορίζουν τον μοναδικό της χαρακτήρα.

vezos.gr| vezos.co.uk   διαγράμμιση  & συντήρηση οδών



Αυτοκινούμενα | Χειροκίνητα | Κιτ φορτηγών 
Απόξεση διαγραμμίσεων
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