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FIELDLAZER

Gracon korkeapainemenetelmällä toimivat urheilukenttien merkintälaitteet

ENSILUOKKAISET EDUT
• Korkeapaineruiskutustekniikka parantaa ruohon peittävyyttä ja tuottaa ammattimaiset,
tarkkarajaiset ja kirkkaat viivat
• Helppo käyttö, puhdistaminen ja varastointi vähentää käyttämiseen kuluvaa aikaa
• Ruiskutussabluunat ja kulmapotkumerkit irrotettavan ruiskutuspistoolin avulla

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

Anna urheilukentällesi, mitä se ansaitsee: LAADUKKAAT VIIVAT!

FIELDLAZER™, TIEMERKINTÄALAN
JOHTAVAN VALMISTAJAN TEKNIIKKA MYÖS
URHEILUKENTTIEN MERKINTÄÄN!

Yksipainikekäyttö
Aloita työ helposti:
lisää maalia ja paina painiketta.
Se on näin helppoa!
Laitteessa on myös akun
tyhjenemisestä ilmoittava merkkivalo.

Vuonna 2004 esitelty alkuperäinen Graco
FieldLazer S100 -merkintälaite, joka on nykyisin
Euroopan johtavien jalkapalloseurojen käytössä,
oli ensimmäinen Gracon hyväksi havaittua
korkeapainemenetelmää käyttävä urheilukenttien
merkintälaite. Se on luotu yhteistyössä kenttien
merkintäalan ammattilaisten kanssa, ja se tunnetaan
eräänä parhaista kenttien merkintälaitteista.

12 V ladattava huoltovapaa akku
Merkitse jopa 10 jalkapallokenttää
yhdellä latauksella
Akkulaturi
Pistokeliitännän (kuvassa) ansiosta laite on helppo
ladata aina käytön jälkeen (sisältyy hintaan)

Nyt Graco on ylpeä voidessaan esitellä FieldLazermalliston uuden jäsenen:
FIELDLAZER S90
Akkukäytön helppous yhdistettynä maalia
säästävään korkeapainemenetelmän tekniikkaan.
Irrotettavan Tilt-N-Pour-säiliön, yksipainikekäytön
ja käytössä hyväksi havaittujen RAC 5
-ruiskutussuuttimien ansiosta S90 on suunniteltu
helppoa töiden aloittamista, käyttöä ja puhdistusta
varten, siis säästämään aikaasi ja rahaasi.

Easy Out™ -suodatin (100 mesh)
Suuri kapasiteetti ja helppo irrotus ilman
työkaluja tekee työstä mukavaa

FIELDLAZER S100

Taittuva kahva
Helpottaa kuljetusta

Alkuperäisen säiliön lappoaminen
Ei enää säiliöiden ja
tölkkien puhdistamista

Tehokas mäntäpumppu
Käytössä koeteltu,
kestävä rakenne

Materiaalit ja sovellukset

Katso käyttökohdevideomme
osoitteessa:
http://17.graco.eu.com

Korkeapaineruiskutuksessa maali atomisoidaan hienoiksi
hiukkasiksi, ja se tuottaa näin kirkkaat, terävät ja yhtenäiset
viivat. Koko viiva maalataan yhdellä vedolla. Korkeapaineruiskun
avulla ruiskutettu maali kuivuu nopeammin, joten kentän saa
nopeammin käyttöön maalauksen jälkeen.
TFIELDLAZER-laitteet voivat käsitellä useimpia merkintämaaleja.
S90-malli on tarkoitettu ainoastaan vesiohenteiselle maalille.

FIELDLAZER S90

HYVÄ TIETÄÄ
Irrotettava Tilt-N-Pour-säiliö (22 litraa)
- Ota yli jäänyt maali helposti talteen kaatamalla
- Helpota puhdistamista irrottamalla säiliö

FIELDLAZER-KORKEAPAINETEKNIIKKA
Toimii 10 kertaa nykyisiä matalapainemalleja suuremmalla
paineella. Tämän tuottaa jopa 50 % pienemmän
maalinkulutuksen sekä ammattimaisen selkeät ja
kirkkaat viivat.

Matalapainemallit vain tiputtavat maalin
maahan, ei ruohoon. Tämä tuhlaa paitsi
maalia myös vettä, aikaa ja rahaa!

Kaikissa FieldLazer-malleissa käytetään
korkeapainetekniikkaa ja tarkkoja
RAC 5-ruiskutussuuttimia tuottamaan
ruiskutuskuvio, joka maalaa ruohon lehden
kummankin puolen maalaamiseen maan
sijasta.

FieldLazer tuottaa ammattitasoiset, tarkkarajaiset ja
kirkkaat viivat ja säästää samalla sekä maalia, vettä,
aikaa että rahaa.

Irrotettava pistooli
- 7,5 m letkun kanssa
Irrotus ilman työkaluja
- Voit ruiskuttaa sabluunat,
logot tai suuret
kiintoainejäämät
helposti irrottamalla
pistoolin.

Säädettävät ruiskusuojukset
Tarkkarajaiset suorat viivat myös tuulisissa olosuhteissa
(sisältyy hintaan)
Vaihda ruiskutusleveyttä, pistoolin korkeutta
tai ruiskutussuuttimia ilman työkaluja

Loistava vakaus ja joustavuus
- FieldLazerin kolmipyöräinen alustarakenne helpottaa ohjaamista pitkin
kulmapotkumerkkejä, kaaria, ympyröitä, sabluunoita ja suoria viivoja.
- FieldLazer S90:n suuret ruohopyörät lisäävät tukevuutta sekä kaarien että suorien
viivojen maalaamisen aikana.
- Ruiskuta sabluunat irrottamalla pistooli FieldLazerista. FieldLazer S90:n voi varustaa
sabluunasarjalla ulottuvuuden pidentämiseksi sabluunoiden maalaamisen aikana.

! VIHJE
Käännettävät FieldLazer LL5
RAC 5 (Reverse-A-Clean®)
-suuttimet on suunniteltu
erityisesti tuottamaan viivoille tarkkarajaiset,
terävät reunat ja tasainen maalin levittyminen koko
viivalle. Jos suutin tukkeutuu, voit poistaa tukoksen
kääntämällä suutinta 180°.
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FIELDLAZER -lisävarusteet
Hyödynnä laitettasi parhaalla mahdollisella tavalla ammattikäyttöön suunniteltujen
lisävarusteiden avulla

Paranna merkintöjen laatua
FieldLazer S90

FieldLazer S100

Letkut ja letkusarjat (230 bar)
24R236
Sabluunasarja - 4,5 m
238959
BlueMax™ II -liitosletku - 3/16" x 1,4 m

Pistooli ja suuttimen jatke
243011
SG2-pistooli
243298
Suuttimen jatke RAC 5 -suojuksella - 75 cm

Akku
16U160
Akku - 12 V
126969
Akkulaturi - 12 V
Merkkivalo tarkkailee latausprosessia ja näyttää sen etenemisen.

Easy Out™ -pumpun suodattimet
246425
30 mesh
246384
246382
100 mesh
246383

60 mesh
200 mesh

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

Ruiskusuojat
24P894
Ruiskusuojat S90, täydellinen sarja

Muuta
287590
15F514
206994

Easy Out™ -pistoolin suodattimet
287032
60 mesh (musta)
287033
100 mesh (sininen)
287034
60 mesh + 100 mesh

Astian kansisarja
Säiliön tulppa
TSL™ - 0,25 litraa

FieldLazer S90 + FieldLazer S100

FieldLazer S90 + FieldLazer S100

Neste
253574
Pump Armor™ - 1 litra
Vältä pumpun tukkeutuminen uudelleenkäytön aikana
käyttämällä varastointinestettä.

Suutintaulukko - LL5

Suojus
243161

RAC 5 -suojus

Muuta
287584

Laitteen muki- ja suutintelinekuppi

5 cm

10 cm

10-15 cm

LL5215

LL5315*

-

LL5217

LL5317*

LL5417

LL5219

LL5319*

LL5419

-

LL5321

LL5421

-

LL5323

LL5423

(*) suositellut suutinkoot S90:lle

FIELDLAZER

Tekniset tiedot

Avaa pakkaus ja aloita merkintöjen
maalaaminen!
Laitteet toimitetaan valmiina ruiskutukseen.
FieldLazer S90 -ruiskupakkaukseen kuuluu:
1 akku (12V), 1 akkulaturi, BlueMax™ II -letku (3/16" x 1,4 m),
FieldLazer S90 -ruiskutuspistooli, HandTite™ RAC 5 -suojus,
LL5315-merkintämaalaussuutin, ruiskusuojukset ja 22 litran
säiliö.
FieldLazer S100 -ruiskupakkaukseen kuuluu:
DuraFlex™-letku (3/16" x 7,5 m), SG2™-pistooli, HandTite™
RAC 5 -suojus, LL5421-merkintämaalaussuutin, ruiskusuojukset,
astian suojus, TSL™ (0,25 litraa) ja painemittari.
Tämä laite on saatavilla seuraavista osoitteista:

Osanumerot: EU
UK
Suurin käyttöpaine - bar (PSI)
Suurin nestevirtaus - l/min. (gpm)
Suurin suutinkoko
Suojus + suutin (vakio)
Paino - kg (lbs)
Moottorin tyyppi
Moottorin teho - kW (hv)

GRACO BVBA • Fluid Handling Solutions
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Puh. (32) 89 770 700 • Faksi (32) 89 770 777
www.graco.com

FIELDLAZER S100
FIELDLAZER S90
248777
24R023
—
24R370
62 (900)
62 (900)
1,9 (0,50)
0,42 (0,11)
0,023"
0,019"
RAC 5 + LL5421
RAC 5 + LL5315
36 (80)
27 (60)
Bensiinimoottori
DC-akku
12 V ladattava akku Honda® GX 4-tahtimoottori,
OHV, 30 cm3
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