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Hurtigere og endnu mere effektiv opstregning af
boldbaner, løbebaner, parkeringsanlæg m.m.:
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de Luxe
Ekstraudstyr gør sidemontering af spray
aggregatet muligt.

Ved at montere Athletic Boom kan Linemark
iGO og iGO de Luxe opstrege to løbebaner ad
gangen.

Linemark iGO de Luxe er som navnet
antyder luksusudgaven af Linemark
iGO – den uoverstruffne opstregningsmaskine, der hurtigt og effektivt kan
lave ensartede og perfekte linjer på fx
fodboldbaner, løbebaner, idrætsanlæg,
parkeringspladser og lignende.
Det er muligt at opstrege en 11-mands
fodboldbane med kun 1 liter maling ved
en stregbredde på 8 cm.
Linemark iGO de Luxe leveres som
standard med elektrisk dysestop og
håndtag til løft af de frit hængende
sideskiver. Sideskiverne sikrer, at stregen
har samme bredde selv på ekstremt
udsatte træningsbaner, hvor lunker og
buler er hverdag. Opstregningsmaskinen
kan arbejde med tryk fra 40 til over 100
PSI ved det elektriske dysehoved. Det er
bare at finde den kombination af tryk og
dyse, der passer til jeres anlæg. Maskinens stive ramme, gør det let at holde
retningen.

ning af løbebaner (2 baner ad gangen);
sidemontering af sprayaggregatet, der
som standard er placeret i midten samt
en Gødnings Boom, der kan omdanne
opstregningsmaskinen til en gødningsspreder.
Linemark iGO de Luxe benytter også fx
Linemark Impact og Impact XP-maling.
Opstregningsmaskinens store fleksibilitet
betyder dog, at den også kan anvende
vandfortyndet maling.
Efter brug rengøres maskinen med rent
vand. Hver 4. uge anbefales rensning
med Flush Thru – en specialsæbe, der
renser maskinen fuldstændigt indvendig
som udvendig. Til maskinen kan vælges
mellem et stort antal patenterede dyser.

Distribution:
E. Marker A/S
Okslundvej 8, Bov
DK-6330 Padborg
Tel.: +45 74 67 08 08
E-mail: info@emarker.dk
www.emarker.dk

Linemark iGO-opstregningsmaskinerne er
udviklet af engelske groundsmen, hvor
målet har været at skabe det bedste
udstyr til opstregning af blandt andet
boldbaner.
Der findes flere slags ekstraudstyr til
Linemark iGO og iGO de Luxe. Blandt andet Athletic Boom, der muliggør opstreg-

Gødnings Boom: Monteres let på på iGO og
iGO de Luxe. Omdanner opstregningsmaski
nen til en lille smart gødningsspreder.

Impact is a trademark (TM) belonging to Linemark UK.
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