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ThermoLazer ProMelt

Toepassingen en materialen
Alleen met deze baanbrekende technologie van Graco smelt u 135 kg thermoplastisch materiaal in minder dan een uur in het apparaat
zelf. Het is net alsof u een voorsmelter op wielen hebt, zonder de kosten. Eindelijk een oplossing voor het smelten en aanbrengen van
thermoplastische materialen zonder het ongemak en de kosten van voorsmelters.

Kenmerken en voordelen
ProMelt™-technologie

Verstelbare hendel

-	Smeltsysteem met vier kamers – Een groter oppervlak om thermoplastisch
materiaal snel te smelten
-	100.000 BTU – Snellere smelttijd zorgt ervoor dat u elke dag meer klussen
kunt afwerken

- Hendel kan eenvoudig worden ingesteld op verschillende hoogten

SmartDie™ II-systeem

Verstelbare lijnwijzer vooraan

-	Biedt een uitstekende lijnkwaliteit met exclusieve diepe gietschoenen,
bestaat volledig uit staal en heeft geen gereedschap nodig

-	Past zich gemakkelijk aan alle gietschoenen aan, om alle markeringen
te volgen en rechte lijnen te trekken

Materiaalketel 135 kg

Glasparelverdeler

-	Makkelijk te vullen QuadMelt™-ketelsysteem met vier kamers voor een betere
warmteoverdracht en vermenging

-	Verdeler van 30 cm, in stappen van 2,5 cm om de glasparelverdeling in
te stellen

Glasparelreservoir 18 kg
- Past perfect bij de materiaalketel dankzij de superieure doorstroming

www.graco.com/striping
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Specificaties

ThermoLazer ProMelt

SPECIFICATIES
Artikelnummer – alleen toestel
Brandstof

24H624
Lpg
(lpg-tank niet meegeleverd)

Gietschoenverwarmingssysteem
Hoofdbranders
Materiaalinhoud – kg (lb)
Smelttijd voor thermoplastisch materiaal
(bij maximale inhoud)
Smeltkamer
Inhoud glasparelreservoir – kg (lb)
Gewicht – kg (lb)

Gietschoenverwarmer
met drie vlammen
100.000 BTU
135 (300)
Minder dan 1 uur
QuadMelt™
40 (90)
157 (345)

KENMERKEN
Beschikbare gietschoenen (*)
Temperatuurcontrole

SmartDie™ II
Schakelaar 475 °F (246 °C)

Elektronische ontsteking

✓

Toorts

✓

LineDriver

Optioneel

Extern gietschoenverwarmingssysteem
met vier toortsen

Standaard

™

Ingebouwde roerbladen

QuadMix-systeem

Reservoirdekselsysteem

Opstaand, enkel deksel

Glasparelverdelingssysteem

30 cm
in stappen van 2,5 cm

leer meer

www.graco.com/striping

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.

