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44 Optioneel met roerder

1 Sport-Thieme Droogmarkeerwagen “Liga 1”

Droog-markeerwagen met 1 geleidewiel
en 35 liter inhoud.
• Markeerwagen met deksel, volledig van
metaal
• Met 2 wielen met massieve rubber
banden, ø ca. 25 cm
• In de hoogte verstelbare stuurbomen
• Met handhefboom voor het in- en uitschakelen van de uitworp
• S trooibreedte 120 mm
• Met ronde perlon borstel
• C a. 17 kg
99 111 4704 
Stuk 228,10 276,—

2 Sport-Thieme Droogmarkeerwagen “Bundesliga”

3 Sport-Thieme Droogmarkeerwagen “Soccer”

Droog-markeerwagen met 2 geleidewielen en 35 liter inhoud, geschikt voor gebruik van sportterreinkrijt, kalk of gips.
• Markeerwagen met deksel, volledig van
metaal
• Met 2 wielen met massieve rubberbanden, ø ca. 25 cm
• In de hoogte verstelbare stuurbomen
• Met handhefboom voor het in- en uitschakelen van de uitworp
• S trooibreedte 120 mm
• Met ronde perlon borstel
• C a. 19 kg
Aangezien vrijwel alle strooimaterialen

De professionele droog-markeerwagen met 50
liter inhoud en verstelbare strooibreedte van
50-120 mm.
• Markeerwagen met deksel, volledig van metaal
• Met 4 grote, ballonwielen met luchtbanden,
ø ca. 26 cm
•M
 et pijlinrichting
Met roerder
99 111 5619
Stuk 371,07 449,— • In de hoogte verstelbare stuurbomen
• Met handhefboom voor het in- en uitschakelen van de uitworp
• Verstelbare strooibreedte van 50 tot 120 mm
• Met ronde perlon borstel en nieuwe trilzeef
voor de dosering
4 Reserveborstel
• C a. 28 kg
12 cm breed, 18 rijen.
Stuk 508,26 615,—
99 111 3903 
Stuk 16,12 19,50 99 111 5101 

Nieuw: Alle markeerwagens zijn compleet poedergecoat, waardoor ze nog
beter tegen roest en corrosie beschermd
zijn.

Accessoires voor 3|

Droog-markeerwagen
Droog-markeerwagens zijn voor krijt,
gips of kalk uitgerust met borstels. De
nieuwe sleufstrooi-inrichting waarborgt
exacte en gelijkmatige markeerlijnen.

heel gemakkelijk luchtvochtigheid kunnen
opnemen, raden wij u de markeerwagen
“Bundesliga” aan met ingebouwde roerder. Het strooimateriaal glipt in het conische reservoir naar onderen en wordt met
de roerder permanent losgewerkt. Het
strooigoed kan zich dus niet vastzetten.
Zonder roerder
99 111 5606
Stuk 313,22 379,—

Markeerhulp

Accessoires voor 1| 2|

5 Tandwiel voor trilzeef

6 Reservetrilzeef

Verstelbaar.
Stuk 21,07 25,50 99 111 6540 

99 111 6566 

Stuk 61,94 74,95

Nieuw!

44 100% organisch
44 Voor duurzame kenmerking

en markering van sportterreinen
44 Spaart steeds opnieuw
tijdrovende opmetingen
44 Wordt in het gras geïntegreerd
7 Plifix Markeerhulp

Synthetisch grasimplantaat voor markering van sportterreinen. Een innovatief
product waarmee voetbalvelden altijd
markeerklaar blijven! Opmeten na elke
zomerpauze kan wegvallen, fouten bij
het opnieuw opmeten worden vermeden.
De Plifix markeerhulp met de grasbussel
is 17 cm lang en wordt in het speelveld

152

afbreekbaar

9 Markeerspray

De kleine praktische hulp wordt gebruikt
overal waar lijnen nodig zijn. Of het nu
44 Erin schroeven - gaat om het sportveld, het volleybalveld
of het badmintonveld - met dit wasbare
klaar!
krijt kunt u tijdelijke markeringen creëren
op speelvelden (gras, zand of asfalt). De
8 Nieuw! Power Shot Markeer- markeringsspray is 100% biologisch afhulp “Pitchmarker”
breekbaar en laat geen vervuilende resten
ingebracht. De Plifix zit duurzaam en
25 duidelijk zichtbare meethulpen geachter. Inhoud: 150 ml / doos. Wit.
altijd goed zichtbaar vast - absoluut
maakt van gerecycled polypropyleen en
99 265 7703  3-delige set 18,60 22,50
veilig voor de spelers. 1 set Plifix markeer- synthetische anti-UV-vezels, wit. Lange le- 
Basisprijs per 150 ml 6,20 7,50
hulp (25 stuks) met inslagstang volstaan
vensduur dankzij UV- en weersbestendig
Waarschuwing! Buiten het bereik van kinderen houvoor een voetbalveld.
materiaal. Totale lengte per markeerhulp- den. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Verwij99 111 6700 Wit Set van 25 114,05 138,— middel: 17 cm. Incl. insteekhulp voor een- derd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet
99 111 6739 RoodSet van 25 114,05 138,— voudige en snelle installatie, ca. 80 g.
roken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
99 111 6742 Geel Set van 25 114,05 138,— 99 293 9605 
Set van 25 94,21 114,— Tegen zonlicht beschermen.
Alle prijzen excl. en incl. BTW, excl. verzendkosten, meer info op p. 450.

