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Kısa sürede teslimat
Sipariş no. mavi zemin ile işaretlenmiştir.

Boya ile işaretleme aletleri
• Basit kullanım – kolay işleyiş yapısı

• Sağlam, elektrostatik toz boyalı çelik tip

• Bakım gerektirmeyen yapı

Doğru çizgi işaretlemek için müthiş bir sessizlikte çalışan
işlevsel boya ile işaretleme arabası.
İki bağımsız aks üzerinde büyük lastik tekerlekler. Düz çizgi
çizmek için gösterge çubuğu.
Basit, işlevsel yapı, sprey kutusu yuvası ve yedek sprey
 kutuları için yedek göz. Entegre edilmiş rüzgarlık.
Alman İş Yerleri Yönetmeliği § 17 uyarınca, acil çıkışları,  tehlikeli
alanları, araba sürme ve nakliye yollarını, depolama yerlerini,
 giriş çıkışları kolay ve uygun fiyata işaretlemek için.

1 Renkli işaretleme arabaları BASIC
Çizgi genişliği 50 – 120 mm arasında kademesiz olarak
 ayarlanabilir.

2 Renkli işaretleme arabaları PREMIUM
Özel köpük maddesiyle rahat tutamak.
Çizgi genişliği 40 – 120 mm arasında kademesiz olarak
 ayarlanabilir.
Tutamak sağlak ve solaklar için esnek şekilde monte edilebilir.
Yerden tasarruflu depolama için katlanabilir.
Yüksek örtme gücü için iki boya kutusunun eş zamanlı olarak
veya yan yana sprey mekanizması montajında kullanımı.

Boya kutusunun rengi beyaz sarı

1
İşaretleme araba-
sı BASIC

No. 600 278-1T 600 279-1T

TL / set 801.– 801.–

2
İşaretleme araba-
sı PREMIUM

No. 707 415-1T 707 419-1T

TL / set 1,485.– 1,485.–

1

İşaretleme seti, 12 kutu boya dahil

mavi, RAL 5017 benzeri 517 234-1T
sarı, RAL 1003 benzeri 517 231-1T
gri, RAL 7042 benzeri 517 236-1T
yeşil, RAL 6024 benzeri 517 235-1T
kırmızı, RAL 3020 benzeri 517 233-1T
siyah, RAL 9017 benzeri 517 237-1T
beyaz, RAL 9016 benzeri 517 230-1T

TL / set 1,465.–

BASIC boya ile işaretleme arabalarından oluşuyor bir kutu sarı ve
12 kutu teklif edilen yedi renkten seçilecek bir renkle.

Komple teklif

İşaretleme boyaları
• Yüksek pigment oranı

• Hava koşullarına dayanıklı ve aşınmaz

• Düz olmayan yüzeylere dahi yapışır

• Hızlı kurur – yakl. 30 dakika

Daha iyi bir çizgi kalitesi için optimize edilmiş sprey kutusu. 
Siya ve gri boyalar artık kullanılmayan işaretleri kapatmak için
kullanılır.

Zeminin niteliğine, çizgi genişliğine ve işaretleme hızına bağlı
olarak 600 ml'lik bir sprey kutusu ile yakl. 20 – 100 m
boyanabilir. 

Paket 6 adet 12 adet

beyaz, RAL 9016 benzeri 600 280-1T 600 287-1T
sarı, RAL 1003 benzeri 600 281-1T 600 289-1T
kırmızı, RAL 3020 benzeri 600 282-1T 600 290-1T
mavi, RAL 5017 benzeri 600 283-1T 600 291-1T
yeşil, RAL 6024 benzeri 600 284-1T 600 292-1T
gri, RAL 7042 benzeri 600 285-1T 600 293-1T
siyah, RAL 9017 benzeri 600 286-1T 600 294-1T

TL / paket 520.– 890.–

Şablon setleri

Yağlı özel karton.
Almanca, İngilizce, İtalyanca, Fransızca, Hollandaca veya
 İspanyolca dillerinde sipariş edilebilir.
Harf / sembol yüksekliği boyutları mm biriminde.

Ürün
1 2 3

No. 600 295-1T 600 297-1T 600 298-1T
TL / set 548.– 498.– 464.–

Diğer yazı boyutları ve plastik şablonlar veya çinko
sac istek üzerine teslim edilebilir.
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Renkli işaretleme arabaları setleri
Setin içeriği
– bir renk kutusu beyaz ya da sarı boya
– 30 m tebeşir ipi
– 250 g işaretleme tozu
– park yeri yardım şeması
ve bir işaretleme arabası BASIC veya PREMIUM.

TL 1,465.–

Lütfen dikkat ediniz!
Mümkün olan en iyi sonucu elde
etmek için, kullanmadan önce
boya kutusunu iyicene sallayın.
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