Burkolat marógép
Milling machine

MR-202-B

MR-202-E

Alkalmazási terület:
 Beton, esztrich aljzatok felületi hibáinak, egyenetlenségeinek
kijavítása marással.
 Beton, aszfalt, stb. felületek felérdesítése, hornyok készítése.
 Régi közlekedési útburkolati jelek lemarása, eltávolítása.
 Festékréteg,
gumi,
szőnyeg,
ragasztómaradványok
lehántolása, eltávolítása.
 Acél lemezek felületéről rozsda, reve eltávolítása.
 A padló burkolatra letapadt kemény és lágy szennyeződés
eltávolítása. A felület tisztítása, polírozása.

Application areas:
 Correction of surface defects, reparation of scraggly concrete
and estrich-underlays by milling.
 Roughening concrete, asphalt, etc. surfaces. Preparing slots.
 Removal of extra concrete, folded asphalt and needless road
markings
 Removal of sticked/ harden contamination, rubber deposit.
 Removal of rust and cinder from the surface of steel plates.
 Removal of hard and soft dust that stuck on the floor. Cleaning
and polishing the surface.

A gép előnyei:
 Ergonomikus
formatervezés,
könnyű
kezelhetőség,
megbízhatóság, kedvező ár-érték arány.
 A gépekbe beépített fő egységek, alkatrészek, valamint a
tartozék szerszámok műszakilag élenjáró gyártókbeszállítók termékei.
 A tartozékként rendelhető, egyszerűen cserélhető
különböző szerszámok sokféle alkalmazást biztosítanak.
 A felhasználási körülményekhez legjobban megfelelő motor
változattal rendelhető a gép.
 A gép könnyen szállítható.
 A vezető fogantyú magassága állítható.
 A marási mélység fokozatmentesen, kézi kerékkel állítható.
 A géphez csatlakoztatható ipari porszívó is.
 Az
elektromos
meghajtású
gépek
vészleállító,
túlterhelésvédő és akaratlan újraindulást megakadályozó
biztonsági kapcsolóval vannak ellátva.
 A benzinmotoros gépekbe beépített biztonsági kapcsoló
alacsony olajszint esetén megvédi-leállítja a motort.

Advantages of the machine:
 Ergonomical, well-designed, easy usage, reliable,
favourable price-value proportion.
 Main units, parts and accessories that built in the machines
are purchased from leading manufacturers and suppliers.
 Easily changeable different tools provide many applications.
It can be ordered as accessory.
 Engine variants that suits to field of application can be
ordered for the machine.
 Machine can be transported easily.
 Height of leading handle can be set up.
 Milling depth can be continuously fine adjusted by manual
wheel.
 Industrial vacuum cleaner can be attached to the machine.
 Machines are installed with emergency, cutout and safety
switch that prevents the unintended restart also.
 In terms of low oil level the built-in safety switch secures
and stops the engine.

Komplett dob 5 sarkú lamellákkal
Complete drum with pentagonal cutters

Dob
Drum

5 sarkú csillag lamella, keményfém
betéttel
 Beton, aszfalt felmarása, felérdesítése
 Kő és beton felületek tisztítása
 Útburkolati jelek felmarása
Pentagonal cutter, with tungsten
carbide pins
 Milling and roughening concrete and
asphalt
 Cleaning stone and concrete surfaces
 Milling road markings

6 sarkú csillag lamella, keményfém
betéttel
 Beton, aszfalt felmarása, felérdesítése
 Kő és beton felületek tisztítása
 Útburkolati jelek felmarása
Hexagonal cutter, with tungsten carbide
pins
 Milling and roughening concrete and
asphalt
 Cleaning stone and concrete surfaces
 Milling road markings

Hántoló lamella keményfém lapkával
 Hőre lágyuló és keményedő rétegek
eltávolítása
 Műanyag padlóburkolat lehántolása
 Epoxi réteg felmarása
Milling cutter, with tungsten carbide
plate
 Removing thermoplastic and
thermosetting coats.
 Scraping plastic flooring
 Milling epoxy layer

Hántoló lamella, keményfémből
 Hőre lágyuló és keményedő rétegek
eltávolítása
 Műanyag padlóburkolat lehántolása,
 Epoxi réteg felmarása
Full tungsten cutter
 Removing thermoplastic and
thermosetting coats.
 Scraping plastic flooring
 Milling epoxy layer

Kaparó lamella keményfémből
 Rozsdátlanítás
 Hengerlési reve réteg eltávolítása
 Szennyeződés, jelölések eltávolítása
 Lágyabb felületek marása
Beam tungsten cutter
 Removing rust
 Removing rolling cinder layer
 Removing dust and markings
 Milling softer surfaces

Drót hengerkefe
 kemény és lágy szennyeződés
eltávolítása
 Rozsdátlanítás
 Régi festékréteg eltávolítása
Wheel brush
 Removing hard and soft dusts
 Removing rust
 Removing old coats

Típus:
Type:

MR-202-B

MR-202-E1

MR-202-E2

MR-202-E3

kW

Benzín/gasoline
HONDA GX 160
3,6/3600 min-1

Elektromotor
Electric motor
2,2

Elektromotor
Electric motor
2,2

Elektromotor
Electric motor
3

V/Hz

-

230/50; ~1

3x400/50; ~3

3x400/50; ~3

A

-

1 x 13,6

3 x 4,6

3 x 6,1

Munkaszélesség:
Working width:

mm

200

200

200

200

Marási mélység (1 lépcsőben):
Working depht (1 steps)

mm

2,5

2,5

2,5

2,5

H x Sz x M:
LxWxH

mm

1050x440x960

1050x440x960

1050x440x960

1050x440x960

kg

85

84

84

88

Motor teljesítmény:
Motor power:
Feszültség/frekvencia; fázisszám:
Voltage/Frequency; Phase:
Névleges áram:
Rated current amperage:

Tömeg:
Weight:
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