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Szórófejek és öntözőrendszerek professzionális felhasználóknak 
Sportpálya festő gépek és festékek 

 
 

Sportpályaépítés és felújítás, talajlazítás, lézervezérlésű, nagy pontosságú tereprendezés, gépi füvesítés, gyepszőnyegfektetés, park és 
sportpályaöntözés, önjáró öntözőgép forgalmazása, mezőgazdasági területek öntözése, szaktanácsadás, kerttervezés, kertépítés 

Tisztelt érdeklődőnk, 
A következő termékek csak pályafestési portfóliónk egy részét mutatják be. Ha érdeklődik 
más termékeink iránt is, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk. 
Az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget, mely 1db gép és 10 kanna festék (kb. 1évi 
mennyiség) esetében 130-150Euro. 
 
Arcus Sports termékek 

 
Arcus  pázsit festék 103  (Bundesliga min őség) 
Világos, esőálló, környezetbarát koncentrátum. 1:3 arányú keverési arányt 
javaslunk az alapfestésnek, és 1:4 – 1:5 arányt a frissítéshez. 
A vonalak 1-4 hétig láthatók a gyep növekedésétől és a használattól 
függően. 
 
10 liter / 15 kg kannánként 
47,00 Euro/kanna+Áfa 
 

 
Arcus prémium pázsit festék 104 (Bajnokok ligája mi nőség) 
A 103-asnak megfelelő tulajdonságokkal rendelkezik, de magasabb 
pigment arányú. Ezzel a koncentrátummal tiszta fehérség érhető el. 
 
10 liter / 17 kg kannánként 
54,90 Euro/kanna+Áfa 
 

 

 
Arcus készre kevert pázsit festék 108 

          A legjobb eredmény érdekében hoztuk létre. Nincs szükség 
keverésre. A használatra kész festék hihetetlenül fehér, hosszantartó 
láthatóságot biztosít, és könnyű használni. 

 
 20 liter / 25 kg kannánként 

41,80 Euro/kanna+Áfa 
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Art. 401, 402, 403   Arcus Pro Line sorozat  
 

Arcus Pro Line  
Horganyzott alvázzal, levegővel töltött, golyóscsapágyas 
kerekekkel ellátva. Teljesen mozgatható permetező, változtatható 
nyomáscsökkentő szelep. Nagynyomású szivattyú és karbantartást 
nem igénylő akkumulátor. 
 
Tartozékok: akkumulátortöltő, keverővödör, és tölcsér. 
 
 
 

3 különböz ő típus áll rendelkezésre: 
 

Art. 403, Standard:  Szivattyú nyomása 2,1 bar (30,4 psi). 
  Szimpla permetező szeleppel. 995 euro+Áfa  
 
 
Art. 401, De Luxe: Szivattyú nyomása 3,8 bar (55,1 psi). 
  Dupla permetező szeleppel. 1278 euro+Áfa  
 

 
 
Art. 402, Extra: Ugyanaz, mint a De Luxe modell, de egy 
kiegészítő szórópisztollyal 1390 euro+Áfa 
 
  
 
 

 
Art. 405   Arcus Pro Line Easy  
 

Arcus Pro Line Easy  
Kisebb, alacsony költségvetésű kluboknak fejlesztettük. A Pro 
Line Standard-nek megfelelő mérnöki fejlesztéseket használjuk 
benne, pl. az akkumulátort és szivattyút, csak az alváz, a 
kerekek, és a permetezőeszköz más. 
736 euro+Áfa 
 
 

A Bundesliga klubbok zöldterület-fenntartóinak visszajelzései alapján minden festékünk és jelölőnk 
folyamatos fejlesztés alatt áll.  
 
Nem kompromisszum a min őség! 
 

Fülöpháza, 2013. január 26. 
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