
Karta produktu
WÓZEK DO MALOWANIA LINII 
CSA PREMIUM 12 cm

WÓZEK DO MALOWANIA LINII CSA PREMIUM 12 cm

Informacja o produkcie 

Nowy design- innowacyjny oraz customowy wygląd wózka CSA PREMIUM, został specjalnie 
zaprojektowany oraz stworzony dla Centrum Sportu Amatorskiego.

Urządzenie wykonane z materiałów o wysokiej jakości, solidny, lakierowany proszkowo zbiornik ze 
spawanej stali o pojemność 13.5l, pozwala swobodnie oznaczyć linie na obiektach sportowych zarówno 
przez poczatkujących jak i profesjonalnych użytkowników. Budowa wózka CSA PREMIUM wyróżnia 
się jakością elementów- aluminiowe koła znakujące wewnętrzne i zewnętrzne, współpracują z wytrzymałym 
gumowym kółkiem do przenoszenia farby, aby zapewnić równomierną linię za każdym przejazdem. Wózek 
znajduje się na dwóch pneumatycznych kołach z dużymi dętkami, które zapewniają płynne i swobodne 
użytkowanie.

Dane techniczne 

Zbiornik wykonany ze spawanej stali z pokryty proszkowo na RAL 6018
Środkowe koło transferowe jest wykonane z litej gumy z rowkami, aby zoptymalizować pobieranie farby
Wewnętrzne i zewnętrzne koła są wykonane z twardego aluminium
Waga: 18kg
Zbiornik jest wyposażony w korek spustowy do opróżniania po użyciu
Regulowana wysokość rączki z miękkimi uchwytami dla komfortu
Rozmiar opon pneumatycznych z dużą dętką: 250mm średnicy zewnętrznej x 90mm grubości
Zbiornik ma pojemność farby 13.5l
Dostępny z 12 cm kołem do oznaczania
Wyposażony w innowacyjny system szczotek, które pozwalają zmniejszyć lub zwiększyć ilość farby nanoszonej 
na koło malujące
Specjalny uchwyt na zbiorniku z lewej oraz prawej strony w celu łatwego malowania okręgów i półokręgów- 
NOWOŚĆ!!!

Ustawienie uchwytów na odpowiednią wysokość, aby ułatwić przesuwanie wózka na obiektach sportowych
Przygotowanie odpowiedniej jakości sznurka, który w prosty sposób można zaczepić o specjalne uchwyty na 
wózku, w celu łatwego znakowania okręgów i półokręgów
Upewnienie się, że szczotka podając farbę znajduje się w dobrej pozycji, zapewni to osiągnięcie idealnej linii
Farba do znakowania linii obiektów sportowych jest używana w prawidłowym stężeniu
Odpowiednie czyszczenie maszyny po każdym użyciu letnią wodą

Aby uzyskać najlepsze wyniki, zalecamy:  


