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FIELDLAZER

Gracos specialdesignede Airless afstribningsudstyr til sportsanlæg

PROFESSIONELLE FORDELE
• Airless Teknologi til påføring af striber giver bedre dækning på græs,
og resultatet bliver professionelt – skarpe og klare striber
• Nemt at anvende, rengøre og opbevare – arbejdstiden reduceres betydeligt
• Man kan male skabelonfelter og hjørnesparksfelter med den aftagelige sprøjtepistol

Pavement and Marking Applications
FIELDLAZER ™ S90 - FIELDLAZER ™ S100
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FIELDLAZER

Giv dit sportsanlæg det, det fortjener: KVALITETSSTRIBER!

FIELDLAZER™, TEKNOLOGI FRA DEN
FØRENDE LEDER PÅ MARKEDET INDEN FOR
VEJMARKERING TILPASSET AFSTRIBNING
AF SPORTSANLÆG!

Enkel betjening
med én knap
Fyld maling på, og tryk på knappen,
og du er i gang! Så nemt er det!
Lysindikator ved lavt batteriniveau.

Det originale Graco FieldLazer S100-afstribningsudstyr blev lanceret i 2004, og bliver i dag brugt
af de bedste fodboldklubber i Europa, som også var
de første, der gjorde brug af den gennemprøvede
Airless Teknologi fra Graco. Udstyret blev skabt
i samarbejde med fagfolk inden for afstribning af
sportsanlæg, og er kendt som noget af det bedste
afstribningsudstyr på markedet.

12 V genopladeligt og
vedligeholdelsesfrit batteri
Op til 10 fodboldbaner på én opladning
Batterioplader
Hurtigkoblingen (vist på billedet) gør det nemt
at oplade anlægget efter hver anvendelse (medfølger)

Nu kan Graco med stor glæde præsentere en
tilføjelse til FieldLazer-serien:
FIELDLAZER S90
Batteridrevet og brugervenligt kombineret med
den malingsbesparende Airless Teknologi.
Med den aftagelige Tilt-N-Pour-beholder,
den enkle betjening med én knap og de
gennemprøvede RAC 5 sprøjtedyser, er S90
designet til nem og hurtig opstart, anvendelse
og rengøring, hvilket er både tids- og
pengebesparende.

Easy Out™-filter (100 mesh)
Højkapacitetsfilter, der kan tages
af uden brug af værktøj, hvilket sikrer stabil drift.

FIELDLAZER S100

Foldbart håndtag
Nemt at transportere

Originalt hævertsystem
Ikke længere besværligt
at rengøre tanke og beholdere

Effektiv stempelpumpe
Gennemtestet design

Materialer og anvendelsesområder

Se vores
anvendelsesvideo på:
http://17.graco.eu.com

Airless Teknologi forstøver malingen, producerer små partikler,
og giver klare, skarpe og ensformige striber. Én påføring
dækker første gang. Maling påført med Airless Teknologi
tørrer hurtigere, så fodboldbanen hurtigere er klar til brug efter
afstribning.
FIELDLAZER anlæg kan anvendes til de fleste påføringer af striber.
S90-modellen er kun beregnet til brug med vandbaseret maling.

FIELDLAZER S90

VÆRD AT VIDE
Aftagelig Tilt-N-Pour Beholder (22 liter)
- Du kan hurtigt og nemt hælde resterende
maling ud og gemme det
- Du kan tage beholderen af, så rengøringen
bliver endnu nemmere

FIELDLAZER HØJTRYKSTEKNOLOGI
Kører med et arbejdstryk, der er 10 gange højere end
hos de nuværende lavtryksmodeller. Forbruget af maling
reduceres med 50%, men giver de samme flotte og
skarpe linjer.

Lavtryksmodeller drypper malingen ned
på jorden i stedet for at sprøjte det på
græsset. Det er spild af både maling, vand,
tid og penge!

Alle FieldLazer-modeller bruger
højtryksteknologi og de præcise RAC 5
sprøjtedyser for at opnå en finish, der
dækker begge sider af græsstrået og ikke
jorden.

Med FieldLazer får du professionelle, klare og skarpe
striber og sparer samtidig maling, vand, tid og penge.

Aftagelig håndpistol
- Med 7,5 m slange.
Tages af uden brug af værktøj.
- Du kan tage pistolen af,
når der skal sprøjtemales
skabelonfelter,
logoer eller større
kompakte områder.

Justerbare påføringsskærme
Lige og skarpe striber, også når
det blæser (medfølger).
Skift påføringsbredde, pistolhøjde eller
sprøjtedyse uden brug af værktøj.

Fremragende stabilitet og fleksibilitet
- Fieldlazer er udstyret med tre hjul, hvilket giver bedre manøvredygtighed,
når der skal males hjørnesparksfelter, buer, cirkler, skabelonsfelter og lige linjer.
- Fieldlazer S90 er udstyret med store plænedæk, der gør anlægget mere stabilt,
uanset om der males buer eller lige linjer.
- Skabelonefelter sprøjtemales ved at tage pistolen af Fieldlazer. Fieldlazer S90
kan udstyres med et skabelonsæt, der forlænger din rækkevidde, når der skal males
skabelonfelter.

! DYSER
FieldLazer LL5 RAC 5
(Reverse-A-Clean®) vendedyser
er specialdesignet til at
frembringe klare og skarpe kanter og giver en jævn
malingsfordeling over hele striben. Bliver dysen
tilstoppet, skal du bare vende den 180 ° for at
rense den.
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FIELDLAZER -tilbehør
Få mest ud af dit udstyr ved at bruge vores professionelle tilbehør

Maksimer afstribningskvaliteten
FieldLazer S90

FieldLazer S100

Slange og slangesæt (230 bar)
24R236
Skabelonsæt - 4,5 m
238959
BlueMax™ II-forslange - 3/16" x 1,4 m

Pistol og dyseforlænger
243011
SG2-pistol
243298
Dyseforlænger med RAC 5 dyseholder - 75 cm

Batteri
16U160
Batteri - 12 V
126969
Batterioplader - 12 V
En lysindikator følger og angiver opladningsprocessen.

Easy Out™ pumpefiltre
246425
30 mesh
246382
100 mesh

246384
246383

60 mesh
200 mesh

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

Sprøjtemalingsskærme
24P894
Sprøjtemalingsskærme S90 komplet sæt

Andet
287590
15F514
206994

Easy Out™ pistolfiltre
287032
60 mesh (sort)
287033
100 mesh (blå)
287034
60 mesh + 100 mesh

Sæt med låg til spand
Prop til beholder
TSL™ - 0,25 liter

FieldLazer S90 + FieldLazer S100

FieldLazer S90 + FieldLazer S100

Væske
253574
Pump Armor™ - 1 liter
Med opbevaringsvæsken undgår du, at anlægget er tilstoppet,
næste gang det skal bruges.

Dyseskema - LL5
5 cm

10 cm

10-15 cm

LL5215

LL5315*

-

Dyseholder
243161
RAC 5 dyseholder

LL5217

LL5317*

LL5417

LL5219

LL5319*

LL5419

Andet
287584

-

LL5321

LL5421

-

LL5323

LL5423

Monteret med kop- og dyseholder

(*) anbefalede dysestørrelser til S90

FIELDLAZER

Specifikationer

Pak anlægget ud, og gå straks i gang
med afstribningen!
Anlæg leveres klar til brug.
FieldLazer S90 sprøjtemalingspakke indeholder:
1 batteri (12 V), 1 batterioplader, BlueMax™ II-slange
(3/16" x 1,4 m), FieldLazer S90 sprøjtepistol, HandTite™ RAC 5
dyseholder, LL5315 afstribningsdyse, sprøjtemalingsskærme
og 22 liters beholder.
FieldLazer S100 sprøjtemalingsspakke indeholder:
DuraFlex™ slange (3/16" x 7,5 m), SG2™ pistol, HandTite™
RAC 5 dyseholder, LL5421 afstribningsdyse, sprøjtemalingsskærme, låg til spand, TSL™ (0,25 liter) og manometer.
Find dette anlæg på:

Varenumre:

for EU
for Storbritannien
Maks. arbejdstryk - bar (PSI)
Maks. væskeflow - l/min. (gpm)
Maks. dysestørrelse
Dyseholder + dyse (standard)
Vægt - kg
Motortype
Motorklassificering - kW
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FIELDLAZER S90
24R023
24R370
62 (900)
0,42 (0,11)
0,019"
RAC 5 + LL5315
27
DC-batteri
12 V genopladeligt batteri

FIELDLAZER S100
248777
—
62 (900)
1,9 (0,50)
0,023"
RAC 5 + LL5421
36
Benzinmotor
Honda® GX 4 takts
OHV motor, 30 cm3
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