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FIELDLAZER

Graco haar speciale airless markeringsapparaten voor sportvelden

VOORDELEN VOOR DE PROFESSIONAL
• De airless spuittechnologie onder hoge druk verschaft u een betere dekking van het gras
voor professionele, scherpe en heldere lijnen
• Eenvoudig te gebruiken, te reinigen en op te bergen resulterend in een beduidend kortere werktijd
• Sjablonen en hoekschopstippen spuiten met het verwijderbare spuitpistool

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

Geef uw sportveld wat het verdient: LIJNEN VAN HOGE KWALITEIT!!

FIELDLAZER™, TECHNOLOGIE VAN DE
MARKTLEIDER IN WEGMARKERING,
AANGEPAST VOOR SPORTVELDMARKERING!

Eenknopsbediening
Voeg verf toe en druk op
de knop om te starten.
Zo gemakkelijk is het! Met indicatie
voor lage batterijcapaciteit.

Het originele FieldLazer S100-markeringsapparaat
van Graco, dat sinds 2004 op de markt is en
momenteel door heel wat Europese topvoetbalclubs
wordt gebruikt, was het eerste markeringsapparaat
voor sportvelden dat Graco’s beproefde airless
spuittechnologie onder hoge druk benutte.
Het werd gemaakt in samenwerking met enkele
deskundigen op het vlak van sportveldmarkering
en wordt beschouwd als een van de beste
markeringsapparaten voor sportvelden.

Herlaadbare, onderhoudsvriendelijke
batterij van 12 V
Tot 10 voetbalvelden per batterijlading
Batterijlader
Eenvoudige aansluiting (zie afbeelding) voor
gemakkelijk laden na elk gebruik (inbegrepen)

Graco kondigt nu met trots een uitbreiding op
het FieldLazer-gamma aan:
FIELDLAZER S90
Batterij aangedreven eenvoud in combinatie
met verfbesparende airless technologie onder
hoge druk. Dankzij de verwijderbare
materiaalhouder Tilt-N-Pour, eenknopsbediening
en beproefde RAC 5-spuittips is de S90
ontworpen om gemakkelijk te starten, te
gebruiken en te reinigen, terwijl u tegelijkertijd
tijd en geld bespaart.

Easy Out™ Filter (100 mesh)
Grote capaciteit en verwijdering zonder
gereedschap voor vlotte bediening

FIELDLAZER S100

Inklapbaar handvat
Voor eenvoudig transport

Spuiten vanuit originele verfemmer
Geen gedoe met het reinigen
van tanks of potten

High-Performance
zuigerpomp
Bewezen goed ontwerp
met lange levensduur

Materialen & toepassingen

Bekijk onze
toepassingsvideo op:
http://17.graco.eu.com

Airless spuiten vernevelt de verf, spuit zeer fijne deeltjes en
maakt heldere, strakke en gelijkmatige lijnen. De lijn wordt
volledig aangebracht in slechts één doorgang. Airless gespoten
verf droogt sneller zodat het veld snel weer in gebruik kan
worden genomen.
De FIELDLAZER-machines zijn geschikt voor de meeste
belijningsverven. Het S90-model is ontwikkeld voor gebruik
met uitsluitend verf op waterbasis.

FIELDLAZER S90

GOED OM TE WETEN
Verwijderbare materiaalhouder Tilt-N-Pour
(22 liter)
- Giet snel en bewaar overgebleven verf
- Verwijderen voor extra reinigingsgemak

FIELDLAZER HOGE DRUK TECHNOLOGIE
Werkt met een tienmaal zo grote druk als de huidige
lagedrukmodellen. Het resultaat is een tot 50% lager
verfverbruik en professionele heldere lijnen.

Lagedrukmodellen dumpen de verf
gewoonweg op de grond in plaats van op
het gras; hierdoor wordt er niet alleen verf,
maar ook water, tijd en geld verspild!

Alle FieldLazer-modellen gebruiken de
hogedruktechnologie en nauwkeurige
RAC 5-spuittips voor een spuitpatroon
dat beide zijden van het grassprietje
bedekt en niet de bodem.

FieldLazer bezorgt u professionele, frisse en heldere
lijnen, terwijl u verf, water, tijd en geld bespaart.

Afneembaar handpistool
- Met slang van 7,5 m.
Afnemen zonder gereedschap.
- Eenvoudigweg het pistool
afnemen om sjablonen,
logo’s of grote
vlakken te spuiten.

Verstelbare spuitschermen
Steeds scherpe, strakke lijnen, zelfs als er
veel wind staat. (inbegrepen)
Verander de spuitbreedte, hoogte van het
pistool of de spuittip zonder gereedschap.

Ultieme stabiliteit en flexibiliteit
- FieldLazer is uitgerust met drie wielen om gemakkelijk rond de hoekschopstippen,
bogen, cirkels, sjablonen en rechte lijnen te bewegen.
- De FieldLazer S90 is uitgerust met grote lichtgewicht wielen die voor extra stabiliteit
zorgen bij het maken van bochten en rechte lijnen.
- Sjablonen spuiten door het pistool van de FieldLazer af te nemen. De FieldLazer S90
kan met een sjabloonkit worden uitgerust voor een groter bereik bij het aanbrengen
van sjablonen.

! TIP
De omkeerbare RAC 5
(Reverse-A-Clean®)-spuittips
van de FieldLazer LL5 zijn
speciaal ontworpen om strakke, scherpe lijnranden
en een gelijkmatige verfspreiding over de lijn te
verschaffen. Wanneer de tip verstopt raakt, kan hij
worden vrijgemaakt door hem 180° te draaien.
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FIELDLAZER Toebehoren
Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur
met behulp van onze professionele accessoires

Verbeter de kwaliteit van uw belijning
FieldLazer S90

FieldLazer S100

Slang en slangenkits (230 bar)
24R236
Sjabloonkit - 4,5 m
238959
BlueMax™ II-hulpslang - 3/16" x 1,4 m

Pistool- en tipverlengstuk
243011
SG2-pistool
243298
Tipverlengstuk met RAC 5-tiphouder - 75 cm

Batterij
16U160
126969

Easy Out™-pompfilters
246425
30 mesh
246382
100 mesh

Batterij - 12 V
Batterijlader - 12 V

246384
246383

60 mesh
200 mesh

Het laadproces wordt gevolgd en weergegeven via een indicatielampje.

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

Spuitschermen
24P894
Complete kit spuitschermen S90

Overig
287590
15F514
206994

Easy Out™-pistoolfilters
287032
60 mesh (zwart)
287033
100 mesh (blauw)
287034
60 mesh + 100 mesh

Deksel emmer
Afsluitstop emmer
TSL™ - 0,25 liter

FieldLazer S90 + FieldLazer S100

FieldLazer S90 + FieldLazer S100

Vloeistoffen
253574
Pump Armor™ - 1 liter
Gebruik bewaarvloeistof om verstopping van de pomp
bij het volgende gebruik te voorkomen.

Overzicht spuittips - LL5

Tiphouder
243161

RAC 5-tiphouder

Overige
287584

Drankhouder en beker voor tiphouder

5 cm

10 cm

10-15 cm

LL5215

LL5315*

-

LL5217

LL5317*

LL5417

LL5219

LL5319*

LL5419

-

LL5321

LL5421

-

LL5323

LL5423

(*) aanbevolen tipformaten voor de S90

FIELDLAZER

Technische beschrijving

Uitpakken en meteen aan de slag!
De machines worden spuitklaar geleverd.
Het FieldLazer S90 systeem omvat:
1 batterij (12 V), 1 batterijlader, BlueMax™ II-slang
(3/16" x 1,4 m), FieldLazer S90-spuitpistool, HandTite™
RAC 5-tiphouder, LL5315-spuittip, spuitschermen en
materiaalhouder van 22 liter.
Het spuitpakket FieldLazer S100 omvat:
DuraFlex™-slang (3/16" x 7,5 m), SG2™-pistool, HandTite™
RAC 5-tiphouder, LL5421-belijningstip, spuitschermen,
emmerdeksel, TSL™ (0,25 liter) en manometer.

Dit toestel is verkrijgbaar bij:

Artikelnummers: voor EU
voor UK
Max. werkdruk - bar (psi)
Max. materiaaldebiet - l/min (gpm)
Max. tipgrootte
Tiphouder + tip (standaard)
Gewicht - kg (lbs)
Motortype
Motorvermogen - kW (pk)
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FIELDLAZER S90
24R023
24R370
62 (900)
0,42 (0,11)
0,019"
RAC 5 + LL5315
27 (60)
DC-batterij
Herlaadbare batterij 12 V

FIELDLAZER S100
248777
—
62 (900)
1,9 (0,50)
0,023"
RAC 5 + LL5421
36 (80)
Benzinemotor
Honda® GX 4-slags
OHV-motor, 30 cm3
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