Belijningsproducten &
Belijningsmachines voor alle types
sportvelden en harde ondergronden.

FLEET MAQA GPS Belijningsmachine
De Fleet Maqa GPS gestuurde belijningsmachine is gebaseerd op de reeds bekende Fleet Kombi 3
belijningsunit met gepatenteerde spuitarm die is voorzien van een GPS gestuurde ontvangstunit.
Deze GPS gestuurde ontvangstunit wordt aangestuurd via een vast geplaatst GPS basisstation en in
samenwerking met de op de machine geplaatste computertablet berekent deze de juiste plaatsing van de
lijnen volgens het vooraf gekozen model van belijning.
Door een aantal markeringen te plaatsen met de machine vult de software de juiste maten in en kan
belijning beginnen. De data kan worden vastgelegd en de eerstvolgende keer wederom gebruikt door één
markeringspunt op te zoeken en direct te kunnen starten met belijnen.
Door technologie en praktijk met elkaar te koppelen spaart u tijd en werk, het pionierende MAQA
belijningssysteem maakt gebruik van GNSS technologie om uw tijd van belijnen terug te brengen tot een
reductie van maar liefst 75%.
Sportvelden, atletiekbanen en cirkels waren nog nooit zo eenvoudig te belijnen!

“Ik kan een volledig sportveld belijnen in 20 minuten, in mijn eentje!! De resultaten zijn verbazingwekkend!!”
Mike Lewis Highground Maintenance
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Basisstation met GPS ontvanger en zender
Computertablet inclusief programmatuur
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
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Beheren van velden, markeerprofielen en diverse
gebruikers
Beheren van verf bestellingen
Meerdere gebruikers mogelijk met individuele
instellingen
Download van up-to-date templates
Overzicht van totale tijd belijning en meters in “real
time”
In kaart brengen van nieuwe plaatsen via
satelietbeelden

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