
H9-1 Série

•  Hydrostatický plynulý jízdní 
pohon. Rovnoměrný pohon 
zadních kol přes diferenciální
pohon.

•  Tlumič kmitání motoru
/ kompresoru.

•  Upevnění značkovače vpravo
i vlevo.

•  K dispozici elektronický
systém dělení čar.

•  Přímý chod zadní nápravy
pro snadné udržování směru. 

•  Stejnoměrná šířka čar i při
značení v úzkých zatáčkách.

•  Jízdní pohon v souladu 
s předpisy EU.

•  Šířka čáry:  
10 - 30 cm  
(v závislosti na materiálu  
a vybavení)

 H9-1 airspray  vybavení pro plasty
za studena včetně tlakového zásobníku
(nízkotlaká metoda)

 H9-1 2K airless vybavení pro 1-kompo-
nentní plasty za studena a 2K stříkané plasty
za studena metodou airless včetně čerpadla
(vysokotlaká metoda) 
poměr mísení 1:1

 H9-1 stříkané plasty vybavení pro  
stříkané termoplasty (nízkotlaká metoda)

H9-1 airless  vybavení pro studené  
plasty metodou airless včetně čerpadla
(vysokotlaká metoda) 

H9-1 2K airless 98:2  vybavení pro 
2K stříkané plasty za studena metodou
airless s vnitřním mísením a poměrem
mísení 98:2
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H9-1-Série  
      (zleva: vybavení pro stříkané termoplasty, 2K airless 98:2,  

 2K airless 1:1, 1K airless, airspray)  

 Ručně vedený značkovací
 stroj s hydrostatickým jízdním
 pohonem určený pro menší
 rozsah značkovacích prací.



H9-1 Airless 2K, M98:2  
 
1-válcový benzínový 
vzduchem chlazený motor
Honda, 390 cm³

  
 
8,4 kW při 3 200 rpm

Pohon: plynulý  
hydrostatický 

 
 

 
 
Zásobník perel:  
18 l  
Volitelný tlakový zásobník  
perel:  
21 l (max. 1,0 baru)

Výkon čerpadla:  
až do 6,0 l/min  
 
pro poměr mísení 98:2  
 
Rozměry (D x Š x V mm):  
1 600 x 1 100 x 1 220  
(v závislosti na vybavení)

Váha:  
cca. 370 - 400 kg

H9-1 Airspray  
 
1-válcový benzínový 
vzduchem chlazený motor
Honda, 390 cm³

  
 
8,4 kW při 3 200 rpm

Pohon: plynulý  
hydrostatický 

 
 

 
 
Zásobník perel:  
18 l  
Volitelný tlakový zásobník  
perel:  
21 l (max. 1,0 baru)

 
 
 
 
 
Rozměry (D x Š x V mm):  
1 650 x 1 050 x 1 220  
(v závislosti na vybavení)

Váha:  
cca. 255 - 285 kg

H9-1 Airless 2K, M1:1  
 
1-válcový benzínový 
vzduchem chlazený motor
Honda, 390 cm³

  
 
8,4 kW při 3 200 rpm

Pohon: plynulý  
hydrostatický 

 
 

 
 
Zásobník perel:  
18 l  
Volitelný tlakový zásobník  
perel:  
21 l (max. 1,0 baru)

Výkon čerpadla:  
až do 2 x 3,5 l/min  
 
pro poměr mísení 1:1  
 
Rozměry (D x Š x V mm):  
1 600 x 1 100 x 1 230  
(v závislosti na vybavení)

Váha:  
cca. 290 - 320 kg

H9-1 Série

Stříkané termoplasty
 

 
Zásobník  
až do 50 l

Plasty za studena

 
Zásobník  
až do 48 l

Plasty za studena

 
Zásobník  
bez materiálového
zásobníků

Plasty za studena 

 
Zásobník  
bez materiálového
zásobníku

 
 

Stříkané plasty  
za studena

bez materiálového
zásobníku

H9-1 Stříkaný plast  
 
1-válcový benzínový 
vzduchem chlazený motor
Honda, 390 cm³

  
 
8,4 kW při 3 200 rpm

Pohon: plynulý  
hydrostatický 

 
 

 
 
Zásobník perel:  
18 l  
Volitelný tlakový zásobník  
perel:  
21 l (max. 1,0 baru)

 
 
 
 
 
Rozměry (D x Š x V mm):  
2 000 x 1 150 x 1 220  
(v závislosti na vybavení)

Váha:  
cca. 370 - 400 kg

Technická data  
 
H9-1 Airless  
 
1-válcový benzínový 
vzduchem chlazený motor
Honda, 390 cm³

 
 
8,4 kW při 3 200 rpm
 
Pohon: plynulý  
hydrostatický 

 
 

 
 
Zásobník perel:  
18 l  
Volitelný tlakový zásobník  
perel:  
21 l (max. 1,0 baru)

Výkon čerpadla:  
až do 7,5 l/min

 
 
Rozměry (D x Š x V mm):  
1 600 x 1 100 x 1 220  
(v závislosti na vybavení)  
 
Váha:  
cca. 250 - 280 kg

  

 

 

Plasty za studena

 
Zásobník  
bez materiálového
zásobníku

 
 

Stříkané  
plasty za studena

bez materiálového
zásobníku
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Rozměry (D x V x Š mm):
900 x 740 x 1 000
Váha: 23 kg
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H9-1 stříkaný plast: 
Zásobník a pistole 
nepřímo vyhřívané 
teplem přenosného 
oleje, který je vyhřívaný 
LPG.  Vybavení pro 
jednoduchou čáru nebo 
pro plnou dvojitou čáru. 

Plynulé nastavení 
výstupu pistole směrem 
k povrchu vozovky.
Značkovací jednotka s 
kolem a vybavením pro 
dvojitou čáru. K dispozici 
jako volitelné: 
pneumatické míchadlo

H9-1 Airless 2K, M 98:2 
Množství tvrdidla plynule 
nastavitelné mezi 1,2 a 3,0 
% dle váhy. Vybavení pro 
vnitřní mísení (statický 
mixér). 2K Strojní barvová 
pistole může být 
využívána také jako ruční. 
Možnost použití běžných 
komerčních nádob na 
barvu jako zásobníků. 

H9-1 Airless 2K, M 1:1
Vybavení pro vnitřní mísení 
(statický mixér) nebo pro 
vnější mísení (mísení  
paprskem). 2K strojní stříkací 
pistole může být použita také 
jako ruční.  Možnost použití 
běžných komerčních nádob 
na barvu jako zásobníků. 

H9-1 Airspray:
Stroj může být vybaven  
další ruční stříkací pistolí. 
Materiálový zásobník 
s manuálním mýchadlem.

H9-1 Airless:
Strojní barvová pistole 
může být využívána také 
jako ruční. Možnost použití 
běžných komerčních nádob 
na barvu jako zásobníků. 

Vozík se sedadlem pro řidiče. 
Perfektní a pohodný doplňek 
pro H-9-1. Nastavitelná 
pozice posedu, vzduchem 
plněné kola.

Vzduchový výstup:
Až do 260 l/min 
(2-válcový kompresor)

Vzduchový výstup:
Až do 260 l/min 
(2-válcový kompresor)

Vzduchový výstup:
Až do 260 l/min 
(2-válcový kompresor)

Vzduchový výstup:
Až do 260 l/min 
(2-válcový kompresor)

Vzduchový výstup:
Až do 260 l/min 
(2-válcový kompresor)


