
Χειροκίνητα και ηλεκτρικά (12 Volt) οχήµατα 
διαγράµµισης 

 
 

Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση και είναι πολύ απλά στο χειρισµό τους. 
 

Το δικό µας δοκιµασµένο και µοναδικό παγκοσµίως σύστηµα κατασκευής σε φάσεις για 
οχήµατα διαγράµµισης υγρού τύπου µας δίνει τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσουµε τις επιθυµίες 
όλων των πελατών µας. Αυτή τη στιγµή ο κατάλογός µας περιλαµβάνει 21 τύπους από οχήµατα 
διαγράµµισης υγρού τύπου. Επιπρόσθετα δίνεται η δυνατότητα επέκτασης των οχηµάτων µε τα 
εξαρτήµατά µας (ιστός ψεκασµού και σωλήνας ψεκασµού χειρός µε 12 µέτρα λάστιχο σπιράλ). 
 
 

Πλεονεκτήµατα των συσκευών διαγράµµισης υγρού τύπου ECOMATIC 
 

 Πλήρως γαλβανισµένος ατσάλινος σκελετός 
 Χάρη στους µεγάλους οπίσθιους τροχούς πετύχαµε πολύ καλή σταθερότητα κατά την 

οδήγηση του οχήµατος παρόλες τις µικρές διαστάσεις της συσκευής (χωράει στο χώρο 
αποσκευών σχεδόν όλων των Ι.Χ.) 

 Το υψηλό βάρος του ίδιου του οχήµατος (28 κιλά/35κιλά) συµβάλλει στην καλύτερη 
διατήρηση «σταθερού ίχνους», οι ακανόνιστες γραµµές ανήκουν στο παρελθόν. 

 Ιδιαίτερα σταθερά ελάσµατα οριοθέτησης πλευρών τα οποία µπορούν να ρυθµιστούν 
ελάχιστα πάνω από την επιφάνεια του εδάφους επιτρέποντας τη δηµιουργία γραµµών µε 
ακριβή οριοθέτηση. 

 Απροβληµάτιστη «αναβάθµιση» των οχηµάτων διαγράµµισης µιας σειράς (σειρά 2000 ή 
3000) µε το αµέσως καλύτερο µοντέλο. 

 Βέλτιστη προσαρµογή του πλάτους γραµµής µε καθ’ ύψος ρυθµιζόµενο ακροφύσιο και 
ελάσµατα οριοθέτησης πλευρών απεριόριστης ρύθµισης (πλάτος 5-20 εκατοστά). 

 ∆υο καθ’ ύψος ρυθµιζόµενες χειρολαβές ώστε κάθε χρήστης να έχει τη δυνατότητα 
προσαρµογής του επιθυµητού ύψους. 

 3 επίπεδα φιλτραρίσµατος για την εξάλειψη της απόφραξης των εξαρτηµάτων του 
ακροφύσιου. 

 Το ακροφύσιο µπορεί να τοποθετηθεί στο κέντρο, στη δεξιά ή την αριστερή πλευρά του 
οχήµατος διαγράµµισης. 

 ∆υο άγκιστρα ρύθµισης (δεξιά και αριστερά στο κεντρικό πλαίσιο) στο κέντρο βάρους του 
οχήµατος διαγράµµισης φροντίζουν για την υποστήριξη της σήµανσης κύκλων και 
ηµικύκλιων (µόνο στη σειρά 3000) 

 Νέου είδους διπλό ακροφύσιο για γραµµές διπλής σήµανσης (σε γωνία 90º) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Σειρά ECOMATIC 2000 

 
∼ Γαλβανισµένο πλαίσιο 
∼ 4 πλαστικοί τροχοί µε αέρα (260x85mm) 
∼ ∆υο ρυθµιζόµενες καθ’ ύψος χειρολαβές 
∼ Μπαταρία 12 Βολτ (12 Ah) 
∼ Αντλία µεµβράνης (ρύθµιση πίεσης από 1,7 ως 2,1 bar) 
 
Για τα ακριβή τεχνικά στοιχεία παρακαλούµε ανατρέξτε στον πίνακα 
που είναι συνηµµένος στο ενηµερωτικό φυλλάδιο µε την περιγραφή 

απόδοσης όλων των οχηµάτων διαγράµµισης. 
 
 

Σειρά ECOMATIC 3000 
 
∼ Γαλβανισµένο πλαίσιο 
∼ 2 πλαστικοί τροχοί µε αέρα (260x85mm/µπροστά) 
∼ 2 πλαστικοί τροχοί µε αέρα (400x85mm/πίσω) 
∼ ∆υο ρυθµιζόµενες καθ’ ύψος χειρολαβές 
∼ Μπαταρίες 12 Βολτ (12/26 Ah) 
∼ Αντλία µεµβράνης (ρύθµιση πίεσης από 1,7 ως 2,1 bar) 
 
Για τα ακριβή τεχνικά στοιχεία παρακαλούµε ανατρέξτε στον πίνακα 
που είναι συνηµµένος στο ενηµερωτικό φυλλάδιο µε την περιγραφή 

απόδοσης όλων των οχηµάτων διαγράµµισης. 
 
 

 
ECOMATIC 3010 έως 3013 

 
∼ Γαλβανισµένο πλαίσιο 
∼ 2 πλαστικοί τροχοί µε αέρα (260x85mm/µπροστά) 
∼ 2 πλαστικοί τροχοί µε αέρα (400x85mm/πίσω) 
∼ ∆υο ρυθµιζόµενες καθ’ ύψος χειρολαβές 
∼ Μπαταρίες 12 Βολτ (12/26 Ah) 
∼ Αντλία µεµβράνης (πίεση 3,5 bar) 
 
Για τα ακριβή είναι συνηµµένος στο ενηµερωτικό φυλλάδιο µε την 

τεχνικά στοιχεία παρακαλούµε ανατρέξτε στον πίνακα που περιγραφή 
απόδοσης όλων των οχηµάτων διαγράµµισης. 

 
 

 
ECOMATIC 3014 έως 3016 

 
∼ Πανοµοιότυπα µε τα ECOMATIC 3010 έως 3013 
∼ επιπρόσθετα έχει µετατραπεί ολόκληρο το σύστηµα για    
       την παροχή «υγρής κιµωλίας ARCUS» 
 
Για τα ακριβή τεχνικά στοιχεία παρακαλούµε ανατρέξτε στον πίνακα 
που είναι συνηµµένος στο ενηµερωτικό φυλλάδιο µε την περιγραφή 

απόδοσης όλων των οχηµάτων διαγράµµισης. 
 

 


