
OPSTREGNINGS
Maskiner



Opstregningsmaskine ATOM
kan bruges til alt slags maling

• Letvægtskonstruktion og utrolig holdbar
• Leveres med messing dyse med rundt hul
• Højtrykspumpe
• Integreret rengøringssystem
• Høj kapacitet 12v batteri
• Punkteringsdæk

Denne nye maskine fra Bowcom er utrolig brugervenlig og stabil at gå med.
Maskinen kan bruges til alle typer af malinger, både opblandede og brugsklare.
En vandbeholder sørger for, at den er nem at rengøre
og holde den fri fra størknet maling. Den er udstyret med
en højtrykspumpe som gør det muligt at opstrege op til
9 komplette baner med kun 10L maling.
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FORDELE VED DENNE
MASKINE:

• Nem at rengøre

• Alle typer maling kan bruges

• Punkterfri dæk

• Integreret rengøringssystem
• Nem i brug
• Højstrykspumpe
• Højdejusterbar dysse

FORDELE VED DENNE MASKINE:

• 3-4 gange hurtigere end alm.
 opstregningsmaskine
• Reducerer driftsomkostningerne
• Tidsbesparende
• Nøjagtig opstregning
• Nem at rengøre
• Højtrykspumpe
• Alle typer maling kan bruges
• Højdejusterbar dysse

Opstregningsmaskine triker
Med Honda motor

• 3-4 gange hurtigere end en alm. opstregningsmaskine
• Reducerer driftsomkostningerne
• Kræver ikke meget vedligeholdelse
• Bløde hjul, som giver en nem og behagelig kørsel
• Ergonomisk rigtig funktions justering

Opstregning:
• Giver en nøjagtig opstregning
• Justerbar bredde på spraylinien
• Integreret håndholdt til spotopstregning
• Kraftig og slidstærk konstruktion
• Valgfri for- eller bagmontering
• Justerbar sprøjtebredde på op til 3 m

Triker MKII fra Bowcom kan uden tvivl med sin hurtige og effektive opstregninger måle sig med de allerbedste
opstregningsmaskiner der er på markedet. Trike er fremstillet som en vogn, med en kvalitets motor fra Honda, som ikke
kræver pleje eller vedligeholdelse. Vognen er usædvanlig populær i de klubber, hvor arealerne er store, eller hvor der er
mange fodboldbaner, som skal opstreges. Vognen kan indstilles så den passer ergonomisk rigtigt hver gang den bliver brugt.
Trike er nem og enkel at betjene og den kræver ingen montering eller fastgørelse til andre hjælpemaskiner, hvilket fører til en
yderligere reduktion i klargørelse af opstregninger, tid og omkostninger. 
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Opstregningsmaskine manuel

• 20 liter tank
• Kraftig konstruktion
• 10 cm bred opstregning
• Justerbart håndtag

Denne manuelle opstregningsmaskine er nem at betjene. Konstrukti-
onen hvor malingoverførslen sker via hjul, sikrer en stabil overførsel, 
og en flot jævn streg. Maskinens enkle opbygning giver minimal 
vedligeholdelse, og meget nem rengøring.
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FORDELE VED DENNE
MASKINE:

• Nem at rengøre

• Punkterfri dæk

• Integreret rengøringssystem
• Nem i brug
• Aftagelig 25 L dunk
• Højdejusterbar dysse

Opstregningsmaskine GMX
Med batteri

• Justerbar bredde på spray linjen
• Beskyttet sprayhoved, der er nemt at skifte
• Central tænd og sluk knap
• Mulighed for ekstra arm til sidemarkering
• Aftagelig 25 L. dunk, for nem opfyldning eller rengøring
• Kraftig og slidstærk konstruktion
• Stor åbning med filter, for lettere påfyldning
• Højkapacitets batteri, let adgang til ladesystem
• Justerbart håndtag
• PU-hjul for nem kørsel
• Utrolig nem at rengøre, med separat vandbeholder

Den revolutionerende opstregningsmaskine GMX, tilbyder det 
ultimative indenfor præcision af linje opstregning. Den giver 
mulighed for omfattende og fleksible spraymuligheder.
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FORDELE VED DENNE
MASKINE:

• Nem at rengøre

• Alle typer maling kan bruges

• Punkterfri dæk

• Ingen batteri
• Enkelt opbygning
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	Når du køber en opstregningsmaskine fra Bowcom, 
er du sikker på høj kvalitet og lang levetid.

	Alle maskinerne laver effektive, holdbare og
 ensartede opstregninger. Sådan opnår du perfekte 

linier på alle slags fodboldbaner eller større arealer.

	Samtlige opstregningsmaskiner fra Bowcom er 
nemme at betjene og har mange forskellige

 funktioner.

	Spar tid og penge på opstregning af baner med en 
opstregningsmaskine fra Bowcom.

	Vores produktsortiment indeholder alt hvad der skal 
til, når det gælder træning og motion samt udstyr til 
idrætshallen, træningsbaner og stadions m.m.

	Hos A-Sport har vi den rette viden til at vejlede og 
rådgive og denne viden har vi kombineret med 
mange års erfaring og passion indenfor sport.


