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Applications & Materials
De LineLazer 130HS is het ultieme hydraulische airless belijningstoestel waarop aannemers vertrouwen voor hun meest veeleisende
belijningsprojecten. Professionele belijningsspecialisten die hydraulische prestaties en bewezen kracht willen, maken de juiste keuze met
de LineLazer 130HS.

Features & Benefits
Opslagvak

QuickSelect™-pistoolkiezer

- Nieuwe opslagruimte voor spuittips, tiphouders en andere onderdelen

-	Verchroomde pistoolhendel voor het gebruiksgemak van een toestel
met twee pistolen

DualComfort™-stuurhendelsysteem

Honda®-motor

- Geschikt voor alle gebruikers en eenvoudig af te stellen
- Solide ontwerp met vier bouten

- Door aannemers gekozen – uitstekende kracht en bewezen betrouwbaarheid

EZ Align™-voorwielsysteem

Exclusief EasyOut™-filtersysteem

- Zorgt ervoor dat het toestel een recht spoor aanhoudt
- Intuïtief ontwerp

- Filter van 50 mesh voor een verstoppingsvrije werking
- Filtratie vanaf de binnenkant

EasyMark™-pistoolafstellingsysteem

Systeem voor pistoolmontage aan de achterzijde

- Eenvoudig geleidingsysteem
- Eenvoudige in-/uitschakeling van pistool, voorkant/achterkant
- Perfecte pistoolinstelling – elke keer opnieuw

-	Plaats de pistolen in de buurt van de achteras voor rechtere lange lijnen en vlottere
gebogen lijnen

www.graco.com/striping
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Specificaties

LineLazer 130HS
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S E R I ES

S E R I ES

SPECIFICATIES
Artikelnummer – 1 mechanisch pistool

17H447

Artikelnummer – 2 mechanische pistolen

17H448

Max. spuittipformaat – 1 pistool

0,037"

Max. spuittipformaat – 2 pistolen

0,029"

Max. doorstroming – l/min (gpm)

4,9 (1,3)

Max. druk – bar (psi)

227 (3300)

Motorvermogen – cm3

120

Gewicht – kg (lb)

119 (263)

KENMERKEN
Endurance™-pomp
AVRS

Hydraulisch
✓

EZ Align -systeem

✓

EasyMark™-systeem

✓

DualComfort-stuurhendelsysteem

✓

™

Quick Select-pistoolkiezer
Pistoolmontage aan de achterzijde
LineDriver

™

Handmatig
✓
Optioneel

SAMENSTELLING
Spuittips

LL5319
LL5321

Spuittiphouder

RAC V (243161)

Pistool

Flex Plus-pistool (248157)

Slang

Slang 3/8" x 6,7 m (124884)

Pompfilter

50 mesh (24V455)

TSL

118 ml (238049)

™

leer meer
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03/18 • Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie.
Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

