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FLEET Kombi 3 Classic belijningsmachine 
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De	  Fleet	  Kombi	  3	  Classic	  belijningsmachine	  is	  de	  basis	  van	  alle	  gedragen	  belijningsmachines	  van	  Fleet.	  Deze	  
belijningsmachine	  is	  in	  standaard	  uitvoering	  voorzien	  van	  roestvrijstaal	  chassis	  met	  instelbaar	  stuurhendel,	  
massieve	  wielen	  25	  liter	  ver<ank,	  5	  liter	  watertank,	  spuitarm	  met	  ophanging,	  Diafragma	  pomp	  12	  Volt,	  	  SLA	  
heavy	  duty	  accu	  voor	  8	  uur	  markeren	  en	  aan/uit	  schackelaar	  op	  stuurhendel.	  
	  
Deze	  Fleet	  Kombi	  3	  Classic	  belijningsmachine	  kan	  op	  diverse	  ondergronden	  als	  natuurlijk	  gras,	  beton,	  
asfalt,	  hout,	  kunstgras,	  rubber	  of	  EPDM	  gebruikt	  worden	  met	  de	  daar	  bijbehorende	  verf.	  
De	  verstelbare	  stuurhendels	  kunnen	  naar	  wens	  worden	  ingesteld	  voor	  de	  juiste	  hoogte.	  Op	  de	  verlengde	  
voorassen	  kan	  de	  spuitboom	  gemonteerd	  worden	  voor	  zijmarkering.	  Tevens	  kan	  met	  het	  gemonteerde	  
ankerpunt	  eenvoudig	  cirkels	  gemarkeerd	  worden.	  De	  heavy	  duty	  accu	  zorgt	  voor	  8	  uur	  probleemloos	  
markeren!	  
	  
Op	  de	  Fleet	  Kombi	  3	  Classic	  belijningsmachine	  kunnen	  uitbreidingen	  als	  de	  lasergestuurde	  Beamrider	  en	  de	  
GPS	  gestuurde	  Maqa	  gemonteerd	  worden.	  
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-‐	  Roestvrijstaal	  chassis	  met	  instelbaar	  stuurhendel	  
-‐	  Lijnbreedte:	  Van	  38	  -‐	  150	  mm	  
-‐	  Lijnmarkering	  aan	  voorzijde	  of	  zijkant	  d.m.v.	  speciale	  ophanging	  
-‐	  25	  liter	  verfvoorraad	  in	  tank,	  5	  liter	  watervoorraad	  in	  separate	  tank	  
-‐	  12	  Volt	  diafragma	  pomp	  met	  LED	  Accu	  indicator	  voor	  8	  uur	  
-‐	  SLA	  heavy	  duty	  oplaadbare	  accu	  voor	  8	  uur	  markeren	  
	  	  

Opbouwmogelijkheden	  tbv	  Kombi	  3:	  
	  
•  Gepatenteerde	  aandrijving	  van	  spuitboom	  tbv	  

van	  Beamrider	  en	  MAQA	  
•  Onder	  patent:	  EP3045998	  vastgelegd	  voor	  de	  

aandrijving	  van	  Beamrider	  en	  MAQA	  

-‐	  Voorzien	  van	  waterspoelsysteem	  via	  leidingen	  en	  via	  nozzle.	  
-‐	  Uitsluitend	  verkrijgbaar	  met	  massieve	  banden	  
-‐	  Diverse	  opbouw-‐	  en	  zij	  opbouw	  mogelijkheden	  verkrijgbaar	  alsmede	  
een	  Beamrider	  laser	  voor	  rechte	  lijnen	  
-‐	  Schoonmaakapparaat	  verkrijgbaar	  voor	  reiniging	  nozzles.	  
-‐	  Alsmede	  schoonmaakmiddel	  hiervoor.	  	  


