
 

TECHNICKÝ LISTTECHNICKÝ LIST

Značkovací vozík Speedliner - BA ZVS

VLASTNOSTI:VLASTNOSTI:
Materiál:Materiál:    polyvinylchlorid
Barva:Barva:    černá
Hmotnost:Hmotnost:    12,13 kg
Typ kol:Typ kol:    plná pevná: 4 ×

POPIS VÝROBKU:POPIS VÝROBKU:
Základem soupravy je aplikační vozík z tvrzeného PVC na čtyřech pevných nebo nafukovacích kolech. Je opatřen
přestavitelnou směrovou šipkou, zásobníkem na náhradní spreje a rukojetí se spouštěcím mechanismem. Do zásobníku
lze umístit dva používané spreje a čtyři zásobní. Při značení je možno použít postřik jedním nebo dvěma spreji najednou
pro zvýšení výraznosti značení. Rukojeť se může přimontovat do polohy pro praváky i pro leváky.

POUŽITÍ:POUŽITÍ:
Aplikační vozík umožňuje vytváření stejnoměrných barevných pruhů o šéřce 4 až 12 cm. V případě obtížně přístupného
prostoru, například poblíž zdí nebo překážek, vozík umožňuje i stranové značkování. Použití aplikačního systému je
bezpečné a zdravotně nezávadné. 

UPOZORNĚNÍ:UPOZORNĚNÍ:
Tento typ je vhodný pro značení povrchů bez výrazných povrchových nerovností.
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ZNAČKOVACÍ VOZÍKY
Speedliner2 Air a Speedliner

Návod k montáži

Speedliner2 Air 
obj.č. 290459

Příslušenství

1 x značkovací vozík včetně rukojeti
1 x naváděcí ryska (šipka)

Speedliner 
obj.č. 262760

Speedliner Air
BA ZVSA

Speedliner
BA ZVS
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Návod k montáži

Přehled jednotlivých dílů.

Přišroubujte rukojeť k vozíku 
pomocí šroubu.

Poskládejte dohromady rukojeť   
a pořádně přišroubujte.

Upevněte naváděcí rysku k přední 
části vozíku.
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Rozprašovací jednotku můžete 
upravit (nastavit) pomocí šroubu. 
Stupnice Vám pomůže při nastave-
ní požadované  šírky (nastříkané) 
čáry.

Jestliže chcete vyznačovat čáry 
blízko zdí, regálů apod., připevněte 
rozprašovací jednotku pomocí šrou-
bu na požadovanou pozici vlevo, 
nebo vpravo. 

Rozprašovací jednotku můžete 
přemístit na levou, nebo pravou 
stranu (umožňuje bezproblémové 
stříkání čar kolem hůře přístupných 
míst např. paletových regálů apod.).

Při vložení spreje je nutno dbát aby 
tryska spreje zapadla přesně do 
určeného výřezu.
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Rukojeť lze připevnit pro leváky 
nebo praváky.

Volitelné možnosti

Stříkání je možné jedním nebo 
dvěma spreji (docílíte silnější 
vrstvy nastříkané čáry).

Pro obzvlášť ostré hrany (okraje) použijte lištu ostré čáry, 
vhodnou pouze do značkovacího vozíku Speedliner2 Air 
(obj.č.290459).

Lišty ostré čáry pro Speedliner2 Air

Obj. č. 338748 lišta ostré čáry 12 cm
Obj. č. 338755 lišta ostré čáry 10 cm
Obj. č. 338762 lišta ostré čáry 7,5 cm

Tipy
• Zkušební nástřik je důležitý. 
• Stupnice slouží jen pro orientaci. 
• Použijte křídovou čáru pro předběžné vyznačení. 
• Bezbarvý ochranný lak (obj. č. 369582) chrání při vysokém mechanickém zatížení.

(BA ZVSA)

BA SZV1
BA SZV2
BA SZV3

(BA 5A3AE)


