
Пистолети за перли и центрофуги

Кат.№ Размер 
[ Д x Ш x В 

mm]

Тегло 
[kg]

Дозиращ 
пистолет

двоен дозиращ 
пистолет за 
перли

9701550

9705987

390x155x180 

400x155x240

4.4 

6,2

Ширина 
разпръскване 

[cm]

9701550
 
9705987

10 – 30 
 

10 – 30

Отвор 
[mm]

Въздушна дюза 9119612 3,0

Диаметър 
[mm]

Опори шлаухове 9700014 32,0 / 40,0
9700392 25,0

доставени комплекти дюзи: 1) самоходни машини

Кат.№ Размер 
[Д x Ш x В 

mm]

Тегло 
[kg]

Пистолет за 
перли

двоен 
пистолет за 
перли

9703710
 

 

9705986

400x125x155 
 
 

400x125x240 

3,0 
 
 

4,8

 
Ширина 

разпръскване 
[cm]

9703710
 
9705986

10 – 30 
 

10 – 30

Отвор 
[mm]

Въздушна дюза 9142953     1) 2,5
9143316 1,5
9144650 0,8

Диаметър 
[mm]

Опори шлаухове 9700014 32,0 / 40,0
9700392 25,0

Пистолет за перли

• Износоустойчиво пневматично устройство за допълнително 
разпръскване 

• равномерно разпределение на разпръсквания материал чрез 
ускоряване на стъклените перли с разпръскващ въздух върху 
цялата ширина на линията

• Безстепенно регулируемо количество на разпръскваното 
средство

• Присъединяване към контейнери с и без налягане

• регулируемо забавяне на разпръскването на перли

• ширината на разпределение на перлите е регулируема

• C опора за шлауха

• вкл. клапан за дюзата и спирачен клапан както и спиране на 
разпръскващия въздух

Дозиращ пистолет   двоен дозиращ пистолет  
     за перли

• Устройство за разпръскване (интегрирана транспортна 
система) за поръсване на пътната маркировка в зависимост от 
пътя при постоянна дебелина на поръсване [g/m²], независимо 
от работната скорост (дозиране на количеството)

• равномерно разпределение на разпръсквания материал чрез 
ускоряване на стъклените перли с разпръскващ въздух върху 
цялата ширина на линията

• Присъединяване към контейнери с и без налягане

• ширината на разпределение на перлите е регулируема

• Финна настройка на разпръскваното количество чрез комплект 
верижни

• C опора за шлауха

• вкл. въздушна дюза 

двоен пистолет за перли 
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Ширина 
разпръскване 

[cm]

Дебелина 

разпръскване 

[g/m²]

Кат.№ 
Teilesatz

Размер 
[Д x Ш x В mm]

Тегло 
[kg]

CONEX® 

електроускорител 
на перлите

10 - 15 100 - 500 97 07 680  
 + 97 07 604

240x250x245 14,0

10 - 15 500 - 1000 97 07 681 
  + 97 07 604

240x250x245 14,0

25 - 30 100 - 500 97 07 684  
+ 97 07 604

480x250x245 20,0

25 - 30 500 - 1000 97 07 685  
+ 97 07 604

480x250x245 20,0

35 - 40 100 - 500 97 07 686 
+97 07 604

580x250x245 23,0

35 - 40 500 - 1000 97 07 687 
+ 97 07 604

580x250x245 23,0

CONEX® 
електроускорителя 
на перли е 
регулиреум

10 - 30 100 - 500 97 07 684  
+ 97 06 779 + 97 07 604

480x250x245 20,0

10 - 30 500 - 1000 97 07 685  
+ 97 06 779 + 97 07 604

480x250x245 20,0

CONEX® 
центрофуга

10 - 15 100 - 500 97 03 489 430x150x245 9,0

10 - 15 500 - 1000 97 03 490 430x150x245 9,0

25 - 30 100 - 500 97 03 492 580x150x245 15,0

25 - 30 500 - 1000 97 03 493 580x150x245 15,0

35 - 40 100 - 500 97 03 801 
+97 07 604

680x150x245 18,0

35 - 40 500 - 1000 97 03 802 
+97 07 604

680x150x245 18,0

CONEX® 
центрофуга, 
регулируемо

10 - 30 100 - 500 97 03 492  
 + 97 06 779

580x150x245 15,0

10 - 30 500 - 1000 97 03 493  
 + 97 06 779

580x150x245 15,0
само при регулируем ускорител на перли:
възможно ръчно регулиране на ширината 
на разпръскване от 10-30 см

Ръчен пистолет за перли

• Устройство за допълнително разпръскване със засмукваща 
система за транспортиране на стъклени перли от контейнери от 
всякакъв вид

• равномерно разпределение на разпръсквания материал чрез 
ускоряване на стъклените перли с разпръскващ въздух върху 
цялата ширина на линията (като напр. зебра, стрелки)

• вкл. Въздушна дюза

само при електроускорител 
на перлите: 
електронно регулиране на
разпръскваното количество
на съответната дозираща
ролка, посредством
електроника за разделяне на
линиите(MALCON4/4E)

• Устройство за разпръскване с дозиращ валяк за поръсване в зави-
симост от пътя при постоянна дебелина на лентата [g/m²] независимо 
от работната скорост (дозиране на количеството)

• Равномерно разпределяне на разпръскващото вещество по цялата 
ширина чрез голям корпус

• Дълбочината на наместване може да се настройва с регулируем вал 
на ускорителя
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Кат.№

Размер 
[Д x Ш x В mm]

Тегло 
[kg]

Ръчен пистолет 
за перли

9703089 
Вкл. Дюза 

и Комплект 

шлаухове

9703870 
Вкл.дюза без 

Компл. шлаухове

300x130x125 1,0

Отвор 
[mm]

Въздушна дюза 9142570 2,0

Дължина[m]
Комплект 
шлаухове

9704635 6,0

• Присъединяване към контейнери с и без налягане
• Финна настройка на разпръскваното количество чрез комплект 

верижни (не важи за електроускорители на перли)
• Без опори за шлауховете 


