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Narzędzia i urządzenia pomiarowe

URZĄDZENIE DO NAPYLANIA CIECZY
ANTYOBLODZENIOWEJ NA PRZEWODACH
JEZDNYCH SIECI TRAKCYJNEJ

Linie jednoprzewodowe Linie dwuprzewodowe

©Wolfgang K. Reich. Wikipedia

STAWIAMY NA
INNOWACYJNOŚĆ



NAPYLACZ

Podstawowe dane techniczne

• Zalecana prędkość jazdy w czasie napylania    0 – 5km/h
• Maksymalna dopuszczalna prędkość jazdy w czasie napylania      15 km/h
• Sprężone powietrze
 - ciśnienie robocze                                                                                                          0,35 – 0,6 MPa
 - ciśnienie minimalne                                                                                                               0,25 MPa
 - ciśnienie maksymalne                                                                                                                  0,8 MPa
    - zapotrzebowanie na sprężone powietrze – linia jednoprzewodowa       minimum 200 l/min. opt. 400 l/min.
     - zapotrzebowanie na sprężone powietrze – linia dwuprzewodowa               minimum 400 l/min. opt. 800 l/min.
• Pojemność zbiornika na ciecz                                                                                                   20 l
• Masa napylacza                                                                                                           ok. 10 kg
• Masa pustego zbiornika                                                                                ok. 16 kg
• Warunki pracy                                                                             suchy, niezalodzony przewód jezdny
• Obsługa                                                                             2 osoby

16
.0
3.
20
21

Przeznaczenie
Napylacz – innowacyjne rozwiązanie do nanoszenia cieczy antyoblodzeniowej na bazie olei może być stosowane do 
wszystkich rodzajów przewodu jezdnego, wykorzystywanych do budowy sieci trakcyjnej. W zależności od kon�guracji, 
może być zastosowane na liniach jedno- lub dwuprzewodowych. Urządzenie przeznaczone jest do pracy na pojazdach 
serwisowych, może być zamontowane na odbierakach prądowych, stosowanych na pojazdach trakcyjnych w Polsce. 
Przyrząd nie pracuje w automatycznym cyklu i wymaga nadzoru podczas pracy oraz obsługi przy przejściu przez 
izolatory sekcyjne, skrzyżowania, odejścia, itp.
Bezwzględnie należy pamiętać, że zasilanie sieci trakcyjnej w czasie pracy napylacza musi być odłączone.

Zasada działania
Urządzenie podąża wzdłuż przewodu jezdnego dzięki rolkom prowadzącym. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja         
i szczotki zwiększyły skuteczność nanoszenia cieczy, dzięki czemu ciecz antyoblodzeniowa dokładnie pokrywa przewód 
jezdny, przy jednoczesnym niskim użyciu środka smarnego. System napylania, dzięki osłoniętej przed wiatrem 
przestrzeni roboczej, zbiera nadmiar niezużytego środka z powrotem do układu.

Na wszystkie Państwa pytania odpowiedzi udzieli Dział Handlowy Kuca Sp. z o.o.

Dział Handlowy:
Joanna Bluj
Dyrektor ds. Sprzedaży
tel. kom. +48 533 528 559 
e-mail: j.bluj@kucagroup.pl

Zapraszamy do współpracy z naszą �rmą.
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