LineLazer ES 1000
™

Elektrisk batteridriven airless linjemålare

PROFESSIONELLA FÖRDELAR
• Drivs med ett högeffektivt 12 V 100 Ah AGM-batteri
• ”Välj miljövänligt” med denna tystgående, avgasfria linjemålare!
• Inomhus och utomhus, dag som natt!

Linjemarkeringar och trottoarer
LineLazer ES 1000
™

OMFATTAR
PATENTERADE
OCH PATENTSÖKTA
TEKNIKER.

LineLazer ES 1000
™

INGA AVGASER FRÅN MOTORN
INGET MOTORLJUD
INGA MOTORVIBRATIONER

Eldrift för snabb uppstart av alla dina uppdrag ...
INGA AVGASER FRÅN MOTORN

Exklusiv LineLazer™-chassi

Du kan måla linjer inomhus utan att behöva
stoppa eller störa produktionen.

Branschens mest välbalanserade chassi
för arbetskomfort hela dagen.

INGET MOTORLJUD
Arbeta när som helst, utan störande
ljud från motorn.

INGA MOTORVIBRATIONER
Gör att du kan skapa perfekta linjer på
alla ytor med minskad arbetsbelastning.

Idealisk för:

➤	Fabriker och lagerlokaler – linjemålning
inomhus
➤ Nattarbete – när ljudet orsakar problem
➤	Alla jobb där en batteridriven enhet är
fördelaktig

Djupurladdningsbatteri 12 V 100 Ah AGM
Underhållsfritt förslutet batteri sprutar upp till
75 liter färg per batteribyte. Lägg till ett andra
parallellkopplat batteri så ökar du din kapacitet
och minskar spänningsfall, vilket innebär att
du kan måla upp till 200 liter per batteribyte
(beroende på tryck och munstycke).

FastFlush™-rengöringssystemet med
högt flöde körs snabbare och minskar
rengöringstiden drastiskt.
Först på marknaden för linjemålare!

Inbyggd 12 V-laddare

EasyMark™ justering för pistolen

Anslut till eluttaget för att ladda,
batteriet behöver inte tas bort.

Innovativt justeringssystem med ”G”klämfästesystem.

230 V

Exklusiv Endurance™-pump

Få oändlig sprutningstid vid stationära
applikationsområden genom att driva enheten
med 230 V väggström. Sätt bara in i vägguttaget.

Branschledande pumpprestanda
med denna beprövade design.

Nytt system
Branschunikt system för linjemålare gör
det enkelt att byta pump på plats.

SmartControl™ 2.5
Det avancerade tryckkontrollssystemet ger
en enhetlig sprutbild, vilket skapar linjer
med högsta kvalitet.

Tekniska data
LineLazer™ ES 1000

Modellnamn:
Artikelnummer: 230 V-version (EU, IT, DK, CH - 30 cm kabelsats)

25M228

Max. arbetstryck - bar (PSI)
Max. vätskeflöde - l/min. (gpm)
Max. munstycksstorlek - 1 pistol
Pistol
Skydd / Munstycke
Slang
Batteri

227 (3 300)
2,3 (0,60)
0,025"
Flex Plus™ linjemålningspistol
LineLazer RAC® 5 SwitchTip™ och skydd
1/4" x 15 m BlueMax™ II airlesslang
Djupurladdningsbatteri 12 V 100 Ah AGM

Tillbehör
Få ut det mesta möjliga av din utrustning med våra professionella tillbehör:
Behållare
17P444
55-litersbehållare (LL ES)
Glaspärlesystem med tyngdmatning
277065
(1 x) 15 cm spridare av glaspärlor
277064
(2 x) 15 cm spridare av glaspärlor
24N265
(1 x) 30 cm spridare av glaspärlor

Batteri
24Z724 	Ytterligare batterisats
(12 V 100 Ah AGM, inklusive kablar)
17N448
Extrabatteri (12 V 100 Ah AGM)

Satser
17P782
25A620
24Z805

Laserpekarsats (LL ES)
Sats för utdragbar pekare 100 cm
Dragkrokssats för LineDriver (LL ES)
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