
H9-2 Series

Ruènì vedený znaèkovací stroj s 
hydrostatickým jízdním 
pohonem urèený pro menší 
rozsah znaèkovacích prací..

• Hydrostatický plynulý jízdní
pohon. Rovnomìrný pohon
zadních kol pøes diferenciální
pohon..

• Tlumiè kmitání motoru
/ kompresoru.

• Upevnìní znaèkovaèe
vpravo i vlevo.

• Vzduchem plnìné nebo pevné
kola (volitelná výbava).

• K dispozici elektronický
systém dìlení èar.

• Maják (volitelný).

• Aretace zadního kola pro
jednodušší udržení smìru
znaèení.

H9 Støíkané termoplasty vybavení 
pro støíkané termoplasty (nízkotlaká 
metoda)

 H9 Airspray vybavení pro barvy za 
studena se dvìma tlakovými zásobníky s 
kapacitou 21 a 15 l, max. tlak 1,0 bar

 H9-2 Airless 2K 98:2 vybavení pro 
airless 2-komponentní støíkané plasty s 
pomìrem vnitøního mísení 98:2

 Vozík se sedadlem pro øidièe. 
Perfektní a pohodný doplòek pro 
H9-2. Nastavitelná pozice posedu, 
vzduchem plnìné kola.
Rozmìry (D x V x Š mm):
900 x 740 x 1 000
Váha: 23 kg

06/2020

HOFMANN GmbH   •   Industriestrasse 22   •   25462 Rellingen   •   Germany
( +49 4101 3027-0   •   v +49 4101 31022   •   info@hofmannmarking.de   •   www.hofmannmarking.de

HOFMANN. Benchmark for Quality  |  Innovation  |  Product Variety  |  Services  |  Consulting

 H9 Series
(from left side: equipped for sprayable thermoplastics, Airless 2-component 98:2,
Airless 2-component 1:1, Airless 1-component, Airspray)

• Stejnomìrná šíøka èar i pøi
znaèení v úzkých zatáèkách.

• Výškovì nastavitelné øidítka.

• Jízdní pohon v souladu
s pøedpisy EU



H9-2 Airless 2K, 98:2 

1-válcový benzínový motor Honda 
390 cm³, chlazený vzduchem

8,4 kW pøi 3 200 ot/min.

Pohon: plynulý 
hydrostatický 

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

Tlakový zásobník perel 
(max. 1,0 bar): 
20 l (1 zásobník) 

Výkon pumpy:
až 6,0 l/min  
pro pomìr mísení 98:2 

Rozmìry (D x Š x V mm): 
1 700 x 1 100 x 1 420 
(v závislosti na vybavení)

Váha:  
V rozmezí 370 - 400 kg

Šíøka èar:
10 - 30 cm 
(v závislosti na 
materiálu a vybavení)

H9-2 Støíkaný termoplast

1-válcový benzínový motor Honda 
390 cm³, chlazený vzduchem

8,4 kW pøi 3 200 ot/min.

Pohon: plynulý 
hydrostatický 

Vzduchový výstup: 
Až 670 l/min 
(2-válcový kompresor) 

Tlakový zásobník perel 
(max. 1,0 bar): 
20 l (1 zásobník) 

Rozmìry (D x Š x V mm):
2 100 x 1 150 x 1 420 
(v závislosti na vybavení)

Váha:  
V rozmezí 370 - 400 kg

Šíøka èar:
10 - 30 cm 
(v závislosti na 
materiálu a vybavení)

H9-2 Series

Støíkaný 
termoplast:  

Zásobník 
až 50 l

Barva za studena:

Zásobník 
až 48 l (1 zásobník)
až 96 l (2 zásobník pro 
jeden nebo dva barevné 
odstíny)

Barva za studena:

Zásobník 
bez materiálového zásobníku

Støídaný 2K plast:

bez materiálového zásobníku

Technická data 

H9-2 Airspray 

1-válcový benzínový motor Honda 
390 cm³, chlazený vzduchem

8,4 kW pøi 3 200 ot/min.

Pohon: plynulý 
hydrostatický 

Vzduchový výstup: 
Až 670 l/min 
(2-válcový kompresor) 

Tlakový zásobník perel 
(max. 1,0 bar): 
20 l (1 zásobník) 
2 x 20 l (2 zásobníky) 

Rozmìry (D x Š x V mm): 
1 700 x 1 050 x 1 420 
(v závislosti na vybavení)

Váha:  
V rozmezí 255 - 285 kg

Šíøka èar:
10 - 60 cm 
(v závislosti na 
materiálu a vybavení)

H9-2 Airspray: 
Stroj lze vybavit ruèní 
støíkací pistolí.
Materiálový zásobník s 
ruèním míchadlem.

H9-2 Airless 2c, M98:2 
Množství tvrdidla plynule 
nastavitelné mezi 1,2 a 3,0 
% dle váhy. Vybavení pro 
vnitøní mísení (statický 
mixér). 2K Strojní barvová 
pistole mùže být využívána 
také jako ruèní. Možnost 
použití bìžných komerèních 
nádob na barvu jako 
zásobníkù. 

H9-2 Sprayplastic: 
Zásobník a pistole nepøímo 
vyhøívané teplem pøenosného 
oleje, který je vyhøívaný LPG.  
Vybavení pro jednoduchou èáru 
nebo pro plnou dvojitou èáru. 
Plynulé nastavení výstupu pistole 
smìrem k povrchu vozovky. 
Znaèkovací jednotka s kolem a 
vybavením pro dvojitou èáru. K 
dispozici jako volitelné: 
pneumatické míchadlo.
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