
2KPPM
Parkovištì, krátké èáry a oblouky

Ruènì vedený samojízdný znaèkovací stroj urèený pro znaèení parkovišť 2K studenými 
plasty v provedení strukturálním nebo hladkém bez systému retroreflexních perel. Se 
strojem lze znaèit již ve vzdálenosti 3,5 cm od obrubníku.
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Stroj je urèen pro malý rozsah znaèkovacích prací 
a jako vhodný doplnìk pro znaèkovací stroje s 
aplikaèním systémem pro 2-komponentní 
studené plasty. 

Není urèen pro znaèení pøechodù! 

Transport mode
Pøizdvyhnutí boty pro bezproblémové 
pøesuny stroje nejen po nerovných 
vozovkách jednoduchým posunem páèky

Pøední otoèné kolo s aretací:  možností 
aretace smìru jízdy, ovládané pøímo na 
øidítkách stroje

Posuvný smìrovaè:
Podélnì nastavitelný vizír pro 
dobrou rovinatost èáry

3,5 cm od obrubníku: zahájením znaèení 
smìrem od obrubníku lze docílit pokládky znaèení ve 
vzdálenosti 3,5 cm od obrubníku

2KPPM

3,50 cm
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               3 typy znaèení
 

       Technická data
 

Motor: 1-válcový, Honda 2,6 kW
Konstrukce: celý stroj je žárovì zinkovaný 
Rozmìry: 1.000 x 950 x 1.000 (d x š x v mm) 
Systém retroreflexe: ne
Váha: 95 kg

Materiál: 2-komponentní plasty za studena
Spotøeba materiálu: 2.000 - 5.000 g/m2 dle typu provádìného znaèení

Šíøka èar: 100 - 300 mm dle provádìného typu znaèení
Otoèné pøední kolo s aretací: ano
Pøizvednutí boty pro snadné pøesuny: ano
Parkovací mód: ano
Minimální vzdálenost znaèení od obrubníku: 3,5 cm
Smìrovaè: ano, posuvný

Boty pro  STRUKTURÁLNÍ ZNAÈENÍ

  Šíøka èar: 100 mm až 300 mm 

Boty pro  HLADKÉ ZNAÈENÍ 

  Šíøka èar: 100 mm až 300 mm

Boty pro  ZNAÈENÍ PRO SLEPCE
 
  Šíøka èar: 3 x 30 mm, 6x 26 mm


