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Zastosowania i materiały
LineLazer 130HS to najbardziej zaawansowane hydrauliczne i hydrodynamiczne urządzenie do malowania pasów – to niezawodna maszyna 
do najtrudniejszych zadań. Jeśli oczekujesz hydraulicznej sprawności i sprawdzonej mocy, LineLazer 130HS nigdy Cie nie zawiedzie.

LineLazer™ 130HS
Hydrauliczne samojezdne urządzenie do malowania pasów

LineLazer 130HS

Komora do przechowywania akcesoriów  
- Nowy schowek na dysze, osłony i wszelkiego rodzaju akcesoria

Szybki wybór pistoletu 
-  Chromowana dźwignia pistoletu ułatwia korzystanie z urządzenia 

dwupistoletowego

System uchwytu poprzecznego DualComfort™

- Dopasowanie wg preferencji użytkownika – łatwa regulacja
- Solidna konstrukcja mocowana 4 śrubami

 Honda® Power
-  Najchętniej wybierana opcja zasilania – doskonała moc i potwierdzona 

niezawodność

System wyrównywania przedniego koła EZ Align™

- Utrzymuje prosty tor jazdy
- Intuicyjna konstrukcja

Oryginalny system filtrujący Easy Out™

- Filtr 50 mesh zapobiegający zatykaniu się dysz
- Filtrowanie od środka na zewnątrz

System regulowania pistoletu EasyMark™

- Prosty system znaczników prowadzących
- Łatwy przełącznik pistoletu, przód/tył
-  Idealne ustawienie pistoletu – za każdym razem

System mocowania pistoletu z tyłu
-  Pistolet umieszczony w okolicach tylnej osi zapewnia prostsze długie linie 

i łagodniejsze łuki

Funkcje i zalety
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LineLazer™ 130HS
Hydrauliczne samojezdne urządzenie do malowania pasów

Dane techniczne
SERIA STANDARD

 LineLazer 130HS

DANE TECHNICZNE

Numer katalogowy – 1 pistolet mech. 17H447

Numer katalogowy – 2 pistolety mech. 17H448

Maks. rozmiar dyszy – 1 pistolet 0,037"

Maks. rozmiar dyszy – 2 pistolety 0,029"

Maks. przepływ – l/min (gpm) 4,9 (1,3)

Maks. ciśnienie – bar (PSI) 227 (3300)

Pojemność silnika w cm3 120

Waga – kg (lb) 119 (263)

CECHY

Pompa Endurance™ Hydrauliczne

AVRS ✓

System EZ Align™ ✓

System EasyMark™ ✓

System uchwytu poprzecznego DualComfort ✓

Szybki wybór pistoletu Ręczne

Pistolet montowany z tyłu ✓

LineDriver™ Opcjonalnie

SKŁAD

Dysze
LL5319

LL5321

Osłona RAC V (243161)

Pistolet Pistolet Flex Plus (248157)

Wąż Wąż 3/8" x 6,7 m (124884)

Filtr pompy 50 mesh (24V455)

TSL™ 118 ml (238049)

03/18 • Wszystkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania jej druku.  
Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Ucz się więcej


