
SIGNUM HMD 
Yol Çizgi Makinası Sürücü 
Road Marking Machine Driver 

 
Hydrostatik Motorlu Sürücü 
Hydrostatic Motorised Driver 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÜRKÇE ENGLISH 
Birçok marka ve model arkadan itmeli yol çizgi ve çizgi silme 
makinası ile birlikte kullanılabilir. Verimliliği artırmak ve operatör 
yorgunluğunu azaltmak için yararlıdır. 
 
TEKNİK ÖZELLİKLER 
 
MOTOR 

Motor Gücü 6 hp (4,47 kW) @ 3600 d/dk 
Yakıt Tipi/Kapasite Kurşunsuz Benzin 3,6 Lt 
Çalıştırma Kaytanlı 

 
EKİPMANLAR 

12V Akü ve aküyü şart eden 200W Alternatör 
Led Çalılşma Lambası 
Her tekerde doğrudan aküle hidrolik motor 
Çift pedal kontrolü: ileri, geri ve nötr vites kontrolleri 
Değişken debili hidrolik pompa 
El freni kolu ile kullanılan; her 2 tekerde hidrolik motorlar ile entegre 
park freni, 
Sürücü ayağa kalktığında motor kapatma emniyet cihazı 
Ayarlanabilir pozisyonlu koltuk (ileri/geri) 

 
ÖLÇÜLER 

Uzunluk 140 cm 
Genişlik   70 cm 
Yükseklik 115 cm 
Ağırlık 148 kg 

 
Teknik özelliklerde değişiklik hakkı saklıdır.  
Ürün resmi opsiyonel bazı donanımları gösterebilir. 
 
SIGNUM Yol Makina’nın tescilli markasıdır. 

Can be used with most of the push behind road marking and 
line erasing machines. Useful to increase productivity and 
reduce operator fatigue 
 
TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 
ENGINE 

Engine Power 6 hp (4,47 kW) @ 3600 rpm 
Fuel Type/Capacity Gasoline 3,6 Lt 
Starting Self-winding pull start 

 
EQUIPMENTS 

12 V Battery and 200 W alternator for battery charging 
Led Working Light 
Two motors directly coupled on wheels 
Dual pedal control: controls forward, reverse and neutral gear 
Variable-flow hydraulic pump 
Two parking brakes on the wheels, integrated in the hydraulic motors, 
to be applied through the hand brake lever 
Engine shut-off safety device if driver stands up 
Seat with adjustable position (forward/back) 

 
DIMENSIONS 

Length 140 cm   
Width   70 cm   
Height 115 cm   
Weight 148 kg   

 
We reserve the right to change technical properties. 
Product picture may be shown with optional equipment. 
 
SIGNUM is registered trademark of Yol Makina. 

 
 

Çift pedal kontrol 
Dual pedal control 

Park ayağı 
Parking foot 

Led çalışma lambası 
Led working light 

 

El freni 
Hand brake lever 


