
150 Alle prijzen excl. en incl. BTW, excl. verzendkosten, meer info op p. 450.

Sport-Thieme 
Nat-markeerwagen “Champ”

De nodige spuitdruk van ca. 4,8 bar voor 
het markeren wordt met behulp van een 
elektrische pomp (12 V, 2,1 A) opgebouwd. 
Het debiet bedraagt ca. 2,6 l/min. De 
pomp wordt met een schakelaar op de 
stuurboom eenvoudig in- en uitgescha-
keld. 
99 306 5802   Stuk 676,86 819,—

Sport-Thieme Nat-markeerwagens

Model
Met drukpomp
Met zuigpomp
Rollentransport
Verfreservoir
Lijnbreedte
Aantal luchtbanden
Ballonwielen ø ca. 26x8,5 cm 
Stabiel, gepoedercoat 
Frame van stalen buis 
Eigen gewicht
Bijzonderheden

Artikelnummer
Prijs

Artikelnummer
Eenheidsprijs set
Set-prijs

Besparing t.o.v losse 
aankoop

 4 Met rollensysteem voor 
aanbrengen van de verf

Sport-Thieme Nat-markeer-
wagen “Roll Liner”

De verf wordt via het rollensysteem op het 
grasveld gebracht. De verfintensiteit en 
het verbruik worden via geveerde, instel-
bare borstels geregeld. Nadat het marke-
ren is beëindigd kan de resterende verf 
worden terug gegoten. Vervolgens kunnen 
reservoir en rollen snel en eenvoudig met 
helder water worden gereinigd. 
99 111 5404   Stuk 511,57 619,—

Nat-Markeerwagen

 4 Snelle reiniging
 4 Elektrische pomp

Sport-Thieme 
Reservesproeier

Voor de nat-markeerwagens  
“Champ” en “Easy Line”. 
99 186 5312   Stuk 22,73 27,50

Sets

2| Roll Liner
–
–
•

15 Liter
10 cm

2

•

20 kg
•       Rolsysteem voor het aan-

brengen van verf
•      Eenvoudige bediening en 

snelle reiniging

99 111 5404
511,57 619,—

99 111 5417
584,26 706,95
536,36 649,—

47,90 57, 95 besparen!

3| Champ
–

elektrisch
–

2x 13 liter
3-12 cm

4

•

25 kg
•      Spuitdruk wordt gegene-

reerd door krachtige bat-
terijen

•     Voor 26 liter markeerverf
•    Eenvoudig schoon te ma-

ken

99 306 5802
676,86 819,—

99 306 5815
749,55 906,95
701,65 849,—

47,90 57,95 besparen!

Onze tip!
4| Easy Line
elektrisch

–
–

individuele kleurvast
5-12 cm

4

25 kg
•     Geen kleurenmenging ver-

eist
•    Onmiddellijk klaar voor ge-

bruik
•   Plaats water- en verfblik-

ken op de trolley en u kunt 
vertrekken

99 116 6301
761,98 922,—

99 114 3603
834,67 1009,95
788,43 954,—

46,24 55,95 besparen!

Roll Liner

1| Line Up 2.0
manueel

–
–

11 liter
5–12 cm

3

•

13,5 kg
•    Bijzonder eenvoudige bedie-

ning op de in hoogte verstelba-
re geleidestang

•   Handmatige drukopbouw met 
behulp van een handpomp

•  Afneembaar spuitapparaat voor 
het markeren van afzonderlijke 
punten

99 271 2909
354,55 429,—

99 271 2912
427,23 516,95
395,87 479,—

31,36 37,95 besparen!

Sport-Thieme 
Markeringsrail voor 
nat-markeerwagen

Extra accessoires voor natte 
markeerwagens “Champ” en “Easy Li-
ne”. Voor betere wegligging en een-
voudige markering. Aanpassing van de 
spuitinrichting over de gehele frame-
breedte. Poedercoating buisvormig 
stalen frame. 60 cm. 
99 275 4000   Stuk 33,84 40,95

Nat-Markeerwagen en Markeerverf

Toebehoren 3 | + 4 |

 4 Geen voorafgaand men-
gen van de verf nodig

Sport-Thieme Nat-markeer-
wagen “Easy Line”

De vereiste spuitdruk van ca. 5,5 bar wordt 
opgewekt door een elektrische pomp (12 
V, 2,1 A) Het transportvolume is ca. 5,5 l / 
min. De pomp kan gemakkelijk worden in- 
en uitgeschakeld met een schakelaar op 
de geleider. Plastic containers kunnen 
worden gevuld met ca. 19 liter water en ge-
makkelijk uit het frame worden verwijderd 
om te legen of te reinigen. Batterij inclu-
sief lader. Levering incl. verftrechter en 
zeef. 
99 116 6301   Stuk 761,98 922,—

4 

2 

Line Up 2.0

Sport-Thieme Nat-markeer-
wagen “Line Up 2.0”

Met semi-transparante verfcontainer en 
plastic handpomp voor handmatige druk-
opwekking. De vereiste spuitdruk van ca. 
4 bar voor het markeerproces wordt gege-
nereerd door de handpomp te bedienen. 
Vulinhoudschaal op de verfcontainer, zo-
dat de vulhoeveelheid altijd zichtbaar is. 
99 271 2909   Stuk 354,55 429,—

 4 Zijdelings verstelbaar 
spuittoestel - Uw schoenen 
blijven altijd schoon

1 

3 

5 

6 

Zo spaart u tijd: vul een reservoir met de 
markeervloeistof en een tweede reservoir 
met water om later slang, pomp en 
sproei-inrichting te reinigen. En wanneer 
u nog meer wilt sparen: 

Onze tip voor 3| en 4|
gebruik de vloeistof van de reiniging 
van slangen en sproei-inrichting voor 
de volgende toebereiding van de mar-
keervloeistof.

5 |

Easy LineChampOnze
tip

Top beoordeling
sport-thieme.nl
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