LineLazer V 250mma 98:2
™

Hydraulisch zelfaangedreven tweecomponentenmarkeringsapparaat

S E R I ES
LineLazer
V 250mma 98:2

(getoond toestel bevat optionele tweede pistoolsets)
S E R I ES

Toepassingen en materialen
Met de LineLazer V 250mma 98:2 is 98:2 tweecomponentenwegmarkeringen spuiten nog nooit zo betrouwbaar geweest.
Dit toestel, dat is gebaseerd op het LineLazer V 250-gamma, heeft alles: ingebouwde 98:2-menging, bewaking van de mengverhouding,
ingebouwde opslagreservoirs en spoeling met oplosmiddel.

Kenmerken en voordelen
Automatisch pistoolregelsysteem

Exclusief 98:2 mengsysteem

- Handmatige of automatische verfpistolen met een druk op de knop

-

Exclusief platform om op te staan
-	Geïntegreerd platform biedt een ergonomische plek om te staan,
een geweldig gezichtsbereik en comfort gedurende de hele dag

Ingebouwde opslagreservoirs voor MMA, BPO en oplosmiddel
Exclusief MMA- en BPO-pompontwerp met vaste verbindingen
Mengblok
Ingebouwde mengslang voor een consistente materiaalvermenging
Bewakingssysteem voor mengverhouding

Zelfcentrerend voorwiel
- Vervangt de gebruikersinterface voor een eenvoudigere bediening
- Gevuld met schuim voor meer stabiliteit

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

Drukgebaseerd glaspareldoseersysteem

Bewakingssysteem voor mengverhouding

- Geïnstalleerd en gebruiksklaar

www.graco.com/striping
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Specificaties

LineLazer V 250mma 98:2

TWEE COMPONENTEN

SPECIFICATIES
Artikelnummer 1 automatisch pistool
met drukgebaseerd glasparelsysteem

17G589

Max. spuittipformaat – 1 pistool

0,055"

Max. spuittipformaat – 2 pistolen

0,039"

Max. spuittipformaat – 3 pistolen

0,031"

Max. doorstroming – l/min (gpm)

9,5 (2,5)

Max. druk – bar (psi)

207 (3000)

Motorvermogen – cm3

390 - Elektrische starter

Gewicht – kg (lb)

405 (893)

KENMERKEN
MMA-pomp

Hydraulisch

BPO-pomp

Hydraulisch

Oplosmiddelreservoir + pomp

Ingebouwd

Bewakingssysteem voor mengverhouding

✓

AVRS

✓

EasyMark -systeem

✓

LiveLook™-scherm

✓

™

Quick Select-pistoolkiezer
Pistoolmontage aan de achterzijde

Automatisch
✓

Glasparelreservoir

1 glasparelreservoir

Glasparelpistolen

1 glasparelpistool

LineDriver

™

Zelfaangedreven systeem

SAMENSTELLING
Spuittips

LL5321
LL5425
LL5627

Glasparelspuittips

0,234 (238666)

Spuittiphouder

RAC V (243161)

0,281 (238664)

Pistool

HD blauw pistool voor pleistermateriaal
(289605)

Slang

MMA-slang 3/8" x 6,7 m (124884)
BPO-slang 1/4" x 5,8 m (17K367)
Oplosmiddelslang 1/4" x 7,6 m (277481)

Mengslang

Slang 3/8" x 50 cm (17H058)

Hulpslang

Slang 1/4" x 50 cm (249149)

TSL

™

118 ml (238049)

leer meer

www.graco.com/striping
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