
FIELDLAZER™ S90 - FIELDLAZER™ S100

Pavement and Marking Applications

Gracos Airless-linjemålningsmaskin för idrottsarenor

FIELDLAZER
™

•  Med Airless-tekniken för högtryckssprutning får du bättre täckning på gräset vilket ger 
professionella, skarpa och tydliga linjer

• Enkel att använda, rengöra och förvara, vilket minskar arbetstiden avsevärt

• Spruta schabloner och hörnmarkeringar med den löstagbara sprutpistolen

PROFESSIONELLA FÖRDELAR



FIELDLAZER S100

FIELDLAZER™, LEDANDE TEKNIK FÖR 

LINJEMÅLNING PÅ VÄGAR, ANPASSAD 

FÖR IDROTTSARENOR!

Den ursprungliga linjemålningsmaskinen Graco 

FieldLazer S100, som introducerades 2004 och 

som används av toppklubbar inom europeisk 

fotboll, var den första linjemålningsmaskinen som 

använde Gracos beprövade Airless-teknik för 

högtryckssprutning av färg. Den har utvecklats 

i samarbete med linjemålningsspecialister och anses 

vara en av de främsta maskinerna på området.

 

Nu kan Graco stolt presentera ett tillägg till 

FieldLazer-serien:

FIELDLAZER S90

Praktisk batteridrift kombinerad med 

färgbesparande Airless-högtrycksteknik. 

Med löstagbar Tilt-N-Pour-behållare, 

enknappsaktivering och beprövade 

RAC 5-sprutmunstycken är S90 konstruerad 

för enkel start, användning och rengöring, 

vilket sparar både tid och pengar.

Ge din idrottsarena ett proffesionellt utseende: LINJER AV HÖG KVALITET!

FIELDLAZER™

Enknappsaktivering

Fyll på färg och starta 

genom att trycka på knappen. 

Svårare än så är det inte! 

Med indikering vid låg batterinivå.

Laddningsbart och underhållsfritt 12 V-batteri

Upp till 10 fotbollsplaner per laddning

Laddare 

Motorblocksanslutningen (se bild) möjliggör 

enkel laddning efter varje användning (ingår)

Easy Out™-fi lter (100 mesh) 

Hög kapacitet och demontering utan verktyg 

för smidig användning.

Kolvpump med hög prestanda

Beprövad konstruktion 

med lång livslängd

Sugfunktion för originalbehållare

Eliminerar problemet med rengöring 

av behållare och kärl

Vid Airless-sprutning fi nfördelas färgen i småpartiklar som 

ger tydliga, skarpa och enhetliga linjer. Det krävs endast en 

strykning för att färdigställa linjen. Airless-sprutad färg torkar 

fortare så att planen kan användas snabbare efter målning.

FIELDLAZER-enheterna kan användas med de fl esta färger 

för linjemålning. S90-modellen är konstruerad uteslutande 

för vattenbaserad färg.

Titta på vår

appliceringsvideo på: 

http://17.graco.eu.com

Material och användning

Fällbart handtag

För enkel transport



FIELDLAZER S90

Löstagbar Tilt-N-Pour-behållare (22 liter)

- Häll snabbt av och spara överbliven färg

- Ta loss för enklare rengöring

Justerbara sprutskydd

Skarpa, raka linjer även under 

blåsiga förhållanden (ingår).

Byt sprutbredd, pistolhöjd eller 

sprutmunstycke utan verktyg.Löstagbar handpistol

-  Med 7,5 m slang.

Demontering utan verktyg.

-  Koppla helt enkelt loss pistolen 

om du vill sprutmåla 

schabloner, logotyper 

eller stora ifyllda 

områden.

Optimal stabilitet och flexibilitet

-  FieldLazer har en trehjulig baskonstruktion för enklare manövrering vid målning 

av hörnmarkeringar, bågar, cirklar, schabloner och raka linjer.

-  FieldLazer S90 är utrustad med stora hjul som ger extra stabilitet vid målning av såväl 

kurvor som raka linjer.

-  Sprutmåla schabloner genom att ta loss pistolen från FieldLazer. FieldLazer S90 

kan utrustas med en schablonsats för att utöka räckvidden vid schablonmålning.

BRA ATT VETA

FIELDLAZERS HÖGTRYCKSTEKNIK
Arbetar med mer än 10 gånger så högt tryck som dagens 

lågtrycksmodeller. Resultatet blir upp till 50 % lägre 

färgförbrukning och professionella, tydliga linjer.

FieldLazer ger professionella, skarpa och tydliga linjer 

och sparar samtidigt färg, vatten, tid och pengar.

Med lågtrycksmodellerna hamnar färgen 

i praktiken i jorden istället för på gräset, 

vilket är slöseri med såväl färg som vatten, 

tid och pengar.

Alla FieldLazer-modeller använder 

högtrycksteknik och RAC 5-precisions-

sprutmunstycken vilket ger en sprutbild 

som täcker båda sidorna av grässtrået, 

men inte marken.

  ! TIPS

   FieldLazer LL5 vändbara 

RAC 5-munstycken 

(Reverse-A-Clean®) är 

speciellt utformade för att ge skarpa linjekanter 

och jämn färgfördelning över hela linjen. 

Om det blir stopp i munstycket kan kan det 

enkelt rensas genom att det vrids 180°.



    

Det är bara att packa upp och börja måla!
Enheterna levereras klara för användning.

FieldLazer S90-sprututrustningen inkluderar:

1 batteri (12 V), 1 batteriladdare, BlueMax™ II-slang 

(3/16" × 1,4 m), FieldLazer S90-sprutpistol, HandTite™ 

RAC 5-skydd, linjemålningsmunstycke LL5315, 

sprutskydd och 22-litersbehållare.

FieldLazer S100-sprututrustningen inkluderar:

DuraFlex™-slang (3/16" × 7,5 m), SG2™-pistol, HandTite™ 

RAC 5-skydd, linjemålningsmunstycke LL5421, sprutskydd, 

burklock, TSL™ (0,25 liter) och manometer.
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Förbättra linjemålningskvaliteten

Återförsäljare:

FIELDLAZER™-tillbehör
Få ut det mesta möjliga av din utrustning, med våra professionella tillbehör

Tekniska dataFIELDLAZER

FieldLazer S90

Slang och slangsatser (230 bar)
24R236  Schablonsats - 4,5 m

238959  BlueMax™ II-vippslangände - 3/16" x 1,4 m

Batteri
16U160  Batteri - 12 V

126969 Batteriladdare - 12 V

Lampor indikerar laddningsprocessen.

Sprutskydd
24P894  Sprutskydd för S90, komplett sats

Easy Out™-pistolfi lter
287032  60 mesh (svart)

287033 100 mesh (blå)

287034 60 mesh + 100 mesh

FieldLazer S90 + FieldLazer S100

Färg
253574 Pump Armor™ - 1 liter

Använd skyddsvätska för att undvika att pumpen sätts igen 

efter förvaring.

Skydd
243161  RAC 5-skydd

Övrigt
287584  Inbyggd mugghållare och 

munstycksförvaring

FieldLazer S90 + FieldLazer S100

Munstyckstabell - LL5

5 cm 10 cm 10-15 cm

LL5215 LL5315* -

LL5217 LL5317* LL5417

LL5219 LL5319* LL5419

- LL5321 LL5421

- LL5323 LL5423

FieldLazer S100

Pistol och munstycksförlängning
243011  SG2-pistol

243298  Munstycksförlängning med RAC 5-skydd - 

75 cm

Easy Out™-pumpfi lter
246425  30 mesh 246384 60 mesh

246382 100 mesh 246383 200 mesh

Slang (230 bar)
243954  DuraFlex™-slang - 3/16" x 7,5 m

Övrigt
287590  Burklocksats

15F514 Behållarplugg

206994 TSL™ - 0,25 liter

(*) rekommenderade munstycksdimensioner för S90

Artikelnummer: för EU

 för Storbritannien

Max. arbetstryck - bar (PSI)

Max. vätskefl öde - l/min. (gpm)

Max. munstycksstorlek

Skydd + munstycke (standard)

Vikt - kg (lbs)

Motortyp

Motorns märkeffekt - kW (HP)

FIELDLAZER S100

248777

—

62 (900)

1,9 (0,50)

0,023"

RAC 5 + LL5421

36 (80)

Bensinmotor

Honda® GX 4-takts 

OHV-motor, 30 cm3

FIELDLAZER S90

24R023

24R370

62 (900)

0,42 (0,11)

0,019"

RAC 5 + LL5315

27 (60)

DC-batteri

Laddningsbart 12 V-batteri


