Belijningsproducten &
Belijningsmachines voor alle types
sportvelden en harde ondergronden.

FLEET Beamrider CT Belijningsmachine
De Fleet Beamrider CT gestuurde belijningsmachine is gebaseerd op de reeds bekende Fleet Kombi 3
belijningsunit met gepatenteerde spuitarm die is voorzien van een laser gestuurde ontvangstunit.
Een, op een basisplaat gemonteerde laser zender unit (90°) met telescoop stuurt een laser lijn naar twee
reflector platen waartussen met de Kombi 3 belijningsunit en de laser gestuurde gepatenteerde spuitarm
een lijn spuit. Het systeem combineert de laatste lasertechnologie met digitale herkenningssoftware en
produceert perfecte rechte lijnen. Keer op keer!!
De Fleet Beamrider CT wordt geleverd met koffer voor de laserzenders en oplader voor de zenders.

De Beamrider is de enige lasergestuurde belijningsmachine in de wereld! Het is onmogelijk een rechtere
lijn te produceren!
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Kombi 3 basis machine uitgevoerd met spuitboom
voorzien van 80psi Diafragma pomp
Incl. oplaadbare Li-ion accu met docking station
Roestvrijstaal chassis met volle banden
Alleen zijdelingse markering
25 liter verftank en 5 liter watertank
Lijnbreedte: 38 – 150 mm

De Fleet Beamrider CT bestaat uit:
•
1x laserzender & telescoop (90°) + basisplaat, 2x
reflectorplaat, opladers voor laser en Kombi 3,
ontvanger laser met aandrijving(actuator) op
spuitboom en een opbergkist voor de laserunit en
opladers

•

•
•

Links voorbeeld hoe strak de lijn is ten opzichte van
de wielsporen van de Kombi 3

Gepatenteerde aandrijving van spuitboom
Onder patent: EP3045998 vastgelegd voor de
aandrijving van Beamrider en MAQA
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