
FIELDLAZER™ S90 - FIELDLAZER™ S100

Pavement and Marking Applications

Gracos linjemerkingsmaskiner spesielt for idrettsplasser

FIELDLAZER
™

•  Høytrykksprøyting gir bedre dekning på gress, noe som gir 
profesjonelle, skarpe og klare linjer

• Enkel å bruke, rengjøre og oppbevare; arbeidstiden reduseres vesentlig

• Sprøyt sjabloner og hjørnesparkmerker med den avtagbare sprøytepistolen

PROFESJONELLE FORDELER



FIELDLAZER S100

FIELDLAZER™, TEKNOLOGI FRA DEN LEDENDE 

LEVERANDØREN INNEN VEIMERKING, 

TILPASSET MERKING AV IDRETTSPLASSER!

Den originale Graco FieldLazer S100 

linjemerkingsmaskinen ble lansert i 2004, og brukes 

i dag av europeiske toppfotballklubber. Den var 

den første linjemerkingsmaskinen som brukte 

Gracos velprøvde høytrykks malesprøyteteknologi. 

Den ble utviklet i samarbeid med profesjonelle innen 

banemerking, og er anerkjent som en av de beste 

linjemerkingsmaskinene.

 

Nå er Graco stolte av å introdusere et nytt medlem 

av FieldLazer-serien:

FIELDLAZER S90

Batteridrevet og brukervennlig, kombinert med 

høytrykksteknologi som sparer maling. FieldLazer 

S90 har avtagbar Tilt-N-Pour beholder, betjening 

med én knapp og velprøvde RAC 5 sprøytedyser, 

og er konstruert for enkel oppstart, bruk og 

rengjøring. Du sparer derfor både tid og penger!

Gi idrettsplassen det den fortjener: KVALITETSLINJER!

FIELDLAZER™

Betjening med 

én knapp

Fyll på maling og trykk på knappen 

for å starte. Så enkelt er det! 

Med indikator for lavt batterinivå.

12 V oppladbart, vedlikeholdsfritt batteri

Opptil 10 fotballbaner pr. batterilading

Batterilader 

Utvendig kontakt (som vist) gjør det lett 

å lade batteriet etter bruk (inkludert)

Easy Out™ fi lter (100 mesh) 

Stor kapasitet og verktøyfri 

demontering for enkel bruk

Kraftig stempelpumpe

Velprøvd og 

holdbar konstruksjon

Smart beholderhevert

Eliminerer strevsom rengjøring 

av beholdere og kopper

Høytrykksprøyting forstøver malingen til fi ne partikler, og gir 

klare, skarpe og ensartede linjer. Linjene males med bare ett 

strøk. Høytrykksprøytet maling tørker fortere, slik at banen kan 

brukes raskere etter merking.

FIELDLAZER-maskinene sprøyter de fl este typer maling for 

linjemerking.

S90-modellen er kun ment for vannbasert maling.

Se vår

instruksjonsvideo på: 

http://17.graco.eu.com

Materialer og bruksområder

Nedfellbart håndtak

For enkel transport



FIELDLAZER S90

Avtagbar Tilt-N-Pour beholder (22 liter)

-  Lett å tømme for overfl ødig maling som 

kan lagres

- Demonteres for enklere rengjøring

Justerbare sprøytedeksler

Klare, rette linjer også i sterk vind (inkludert)

Sprøytebredde, pistolhøyde 

og sprøytedyse skiftes uten verktøy

Avtagbar håndpistol

-  Med 7,5 meter slange

Demontering uten verktøy

-  Pistolen tas i hånden for 

å sprøyte sjabloner, 

logoer eller hele, 

større fl ater

Maksimal stabilitet og fleksibilitet

-  FieldLazer er utstyrt med tre hjul for enkel manøvrering for hjørnesparkmerker, buer, 

sirkler, sjabloner og rette linjer.

-  FieldLazer S90 er utstyrt med store dekk for best mulig stabilitet ved merking av både 

kurver og rette linjer.

-  Sprøyt sjabloner ved å løsne pistolen fra FieldLazer. FieldLazer S90 kan utstyres 

med sjablonsett for økt rekkevidde ved sjablonmerking.

GODT Å VITE

FIELDLAZER HØYTRYKKSTEKNOLOGI
Sprøyter med mer enn 10 ganger så høyt trykk som 

nåværende lavtrykksmodeller. Resultatet er opptil 50 % 

lavere malingsforbruk og profesjonelle, skarpe linjer.

FieldLazer gir profesjonelle, skarpe og klare linjer, 

og sparer maling, vann, tid og penger - på én gang!

Lavtrykksmodeller slipper ganske enkelt 

malingen ned på bakken i stedet for på 

gresset, noe som fører til at man sløser 

med både maling, vann, tid og penger!

Alle FieldLazer-modeller bruker 

høytrykksteknologi og presise RAC 5 

sprøytedyser. Disse gir et sprøytemønster 

som dekker begge sider av gresstråene, 

ikke jorden.

  ! TIPS

   FieldLazer LL5 vendbare RAC 5 

(Reverse-A-Clean®) dyser er 

spesialkonstruert for å gi klare, 

skarpe linjekanter og jevn malingsfordeling langs 

linjen. Hvis dysen blir tilstoppet, snus den bare 

180° for å fjerne tilstoppingen.



    

Pakk ut, og begynn linjemerkingen!
Maskinen leveres klar til bruk.

FieldLazer S90 sprøytepakke innholder:

1 batteri (12 V), 1 batterilader, BlueMax™ II slange 

(3/16" x 1,4 m), FieldLazer S90 sprøytepistol, HandTite™ 

RAC 5 dyseholder, LL5315 linjemerkingsdyse, sprøytedeksler 

og 22-liters beholder.

FieldLazer S100 sprøytepakke inneholder:

DuraFlex™ slange (3/16" x 7,5 m), SG2™ pistol, HandTite™ 

RAC 5 dyseholder, LL5421 linjemerkingsdyse, sprøytedeksler, 

spannlokk, TSL™-olje (0,25 liter) og trykkmåler.
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Forbedre linjekvaliteten

Du kjøper denne maskinen hos:

FIELDLAZER™ tilbehør
Få mest mulig ut av maskinen din med vårt profesjonelle tilbehør

Spesifi kasjonerFIELDLAZER

FieldLazer S90

Slange og slangesett (230 bar)
24R236  Sjablonsett - 4,5 m

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

Batteri
16U160  Batteri - 12 V

126969 Batterilader - 12 V

Lysindikator overvåker og viser ladeprosessen.

Sprøytedeksler
24P894  Sprøytedeksler S90 komplett sett

Easy Out™ pistolfi lter
287032  60 mesh (sort)

287033 100 mesh (blå)

287034 60 mesh + 100 mesh

FieldLazer S90 + FieldLazer S100

Væske
253574 Pumpe-Balsam™ - 1 liter

Pumpe-Balsam beskytter pumpen under lagring.

Dyseholder
243161  RAC 5 dyseholder

Annet
287584  Innebygd drikke- og koppholder

FieldLazer S90 + FieldLazer S100

Dysetabell - LL5

5 cm 10 cm 10-15 cm

LL5215 LL5315* -

LL5217 LL5317* LL5417

LL5219 LL5319* LL5419

- LL5321 LL5421

- LL5323 LL5423

FieldLazer S100

Pistol og dyseforlenger
243011  SG2 pistol

243298  Dyseforlenger med RAC 5 dyseholder - 75 cm

Easy Out™ pumpefi lter
246425  30 mesh 246384 60 mesh

246382 100 mesh 246383 200 mesh

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

Annet
287590  Spannlokk

15F514 Beholderplugg

206994 TSL™-olje, 0,25 liter

(*) anbefalte dysestørrelser for S90

Delenummer: for EU

 for Storbritannia

Maks. driftstrykk - bar

Maks. væskefl yt - ltr/min

Max dysestørrelse

Dyseholder + dyse (standard)

Vekt - kg

Motortype

Motoreffekt - kW (HK)

FIELDLAZER S100

248777

—

62

1,9

0,023"

RAC 5 + LL5421

36

Bensinmotor

Honda® GX fi retakts 

OHV-motor, 30 cm3

FIELDLAZER S90

24R023

24R370

62

0,42

0,019"

RAC 5 + LL5315

27

DC-batteri

12 V oppladbart batteri


