
H11-1

Dobøe ovladatelný stroj s 
nižší kapacitou, vhodný 
zejména pro omezené 
podmínky znaèení.

• Hydraulický jízdní pohon s 
kolovým motorem pro 
plynulou regulaci rychlosti. 
Mechanická ruèní brzda.

• Výborná viditelnost pøi 
støedovém znaèení i znaèení 
vodící èáry.

• Dobrá pøístupnost k 
jednotlivým èástem stroje.

• Sedadlo obsluhy je výklopné 
pro snadné plnìní 
materiálového zásobníku.

• Výhodné uspoøádání 
barvového zásobníku a 
tlakového zásobníku perel.
Plnící otvory jsou umístìny 
jen asi 80 cm nad povrchem
vozovky. Pøi rozlití barvy 
nebo rozsypání balotiny není
ohroženo strojní zaøízení.

• Výborná manévrovatelnost.
Pouze 2 úkony jsou nutné k
otoèení stroje na šíøce 4,2 m.

 H11-1 Znaèkovací stroj pro aplikaci 
barvy (Airless) s pumpou a 
materiálovým zásobníkem, 120 l

 H11-1 Znaèkovací stroj pro 
aplikace barvy (Airless) s pumpou.

 Znaèkovaè pro aplikaci barev s 
kotouèi pro støedové znaèení.
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H11-1

Výkon vzduchu:
až 740 l/min pøi 6 barech 
(2-válcový kompresor)

Pohon: 
• plynulý hydraulický jízdní 
 pohon 
• chová se zároveò jako

provozní brzda
• rychlostní rozsah

0 – 8,0 km/h

znaèení pøechodù

Rozmìry (D x Š x V mm):
2150 x 1380 x 200
(dle vybavení stroje)

Hmotnost (dle vybavení stroje):
asi 900 kg

Max. pøípustná hmotnost:
asi 1300 kg 

Barva za studena - 
støíkací metoda Airless

Zásobník 
až do 120 l 
(tlakový zásobník)

Tlakový zásobník je vhodný pro 
zaøízení s jednou Airless 
pumpou (výkon pumpy do 7,5 l/
min), možno provozovat i bez 
tlaku.

Jednoduchá údržba H11-1: skvìlý pøístup... k jednotlivým èástem stroje 

Barva za studena - 
metoda rozprašovaní 
vzduchem 

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

Tlakový zásobník perel:
65 l (max. 0,5 bar) nebo
2 x 30 l (hranatý / max. 0,5 bar)

Polomìr otáèení:
4,8 m (dle vybavení stroje)

Technická data

3-válcový dieselový 
motor Kubota 900 
cm3, chlazený vodou 
nízké emise (TIER 4)

12,5 kW pøi 2800 ot./min. 

Palivová nádrž: 26 l

Zásobník hydraulického 
oleje: 29 l

(Pøizpùsobení velikosti stroje
dle požadavkù zákazníka)
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Verze zásobníku 2 x 70 l zahrnuje 2 x 30 l perlový zásobník do 
max. 0,8 bar (bez 65 l tlakového zásobníku perel).




