
Ovládání

RoadLazer™ RoadPak™ 
Systém støíkání èar

- Pro aplikaci vodorovného dopravního znaèení na vozovce a reflexních nátìrù - 
- Pouze k profesionálnímu použití -

Seznam modelù (viz str. 2)
Maximální pracovní tlak 2900 psi (20 MPa, 200 barù)

Dùležité bezpeènostní pokyny
Pøeètìte si všechna upozornìní a pokyny v 
této pøíruèce. Tyto pokyny uschovejte.

3A1741D
CS

ti15835a
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Modely

Kompletní sestavy

Viz Modelové èíslo Popis

1 24G624 Systém RoadPak s jedním èerpadlem

2 24G625 Systém RoadPak se dvìma èerpadly

3 24G626 Montážní rám s jedním závìsem

4 24G627 Zasunovací montážní rám systému RoadPak

5 24G628 Rameno pistole systému RoadPak s jedním èerpadlem

6 24G629 Rameno pistole systému RoadPak se dvìma èerpadly

7 24G630 Nosník ramene pistole

8 24G632 Ovládání systému RoadLazer/RoadPak

9 24G633 Kamerový systém pro zobrazení vozovky

10 24G634 Ukazatel systému RoadPak

Kódové èíslo 

dílu Popis

24G677 Systém RoadPak Varianta 1 (1, 3, 5, 7, 8, 10)

24G679 Systém RoadPak Varianta 2 (1, 3, 5, 7, 8, 9, 10)

24G681 Systém RoadPak Varianta 3 (1, 4, 5, 7, 8, 10)

24G683 Systém RoadPak Varianta 4 (1, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

24G685 Systém RoadPak Varianta 5 (2, 3, 6, 7, 8, 10)

24G687 Systém RoadPak Varianta 6 (2, 3, 6, 7, 8, 9, 10)

24G689 Systém RoadPak Varianta 7 (2, 4, 6, 7, 8, 10)

24G691 Systém RoadPak Varianta 8 (2, 4, 6, 7, 8, 9, 10)
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Upozornìní

Následující varování se vztahují na sestavení, používání, údržbu a opravy tohoto zaøízení. Symbol vykøièníku 

pøedstavuje obecné varování, zatímco symbol nebezpeèí se týká konkrétních rizik postupu. Když se tyto symboly 

objeví v textu tohoto návodu, vyhledejte si význam pøíslušných varování. V návodu se mohou podle potøeby 

objevovat symboly nebezpeèí specifické pro výrobek a varování neuvedená v tomto bodì.

WARNINGWARNINGWARNINGWARNING
NEBEZPEÈÍ POŽÁRU A VÝBUCHU

Hoølavé výpary, jako jsou výpary z rozpouštìdel nebo barev v pracovní ploše se mohou vznítit nebo 

vybuchnout. Dodržování následujících pokynù pomùže zabránit vzniku požáru a výbuchu:

• Se zaøízením pracujte jen v dobøe vìtraných prostorách.

• Neplòte palivovou nádrž, dokud je motor spuštìný nebo ještì horký; motor nejprve vypnìte a nechte 

vychladnout. Palivo je hoølavé a pøi rozlití na horkou plochu se mùže vznítit nebo vybuchnout.

• Vyluète pøítomnost všech zdrojù vznícení, napø. kontrolek, cigaret, pøenosných elektrických svítidel a 

plastových roušek (nebezpeèí statického výboje). 

• Na pracovišti nesmí být neèistoty a zbytky, napøíklad rozpouštìdel, hadrù a benzínu.

• Na místech s výskytem hoølavých výparù nezasouvejte nebo nevytahujte napájecí šòùry ze zásuvek 

ani nezapínejte nebo nevypínejte vypínaèe svìtel.

• Všechna zaøízení na pracovišti uzemnìte. Viz Pokyny k uzemnìní.

• Používejte pouze uzemnìné hadice.

• Pøi zkoušení støíkání do nádoby pøiložte pistoli na dotek s okrajem uzemnìné nádoby a pevnì ji pøitlaète.

• Pokud dojde k jiskøení statické elektøiny nebo ucítíte úder, okamžitì pøerušte èinnost. Nepracujte se 

zaøízením, dokud problém neodhalíte a neopravíte.

• Na pracovišti mìjte fungující hasicí pøístroj.

+

NEBEZPEÈÍ VSTØÍKNUTÍ POD KÙŽI

Vysokotlaká kapalina z dávkovacího zaøízení, uniky z hadic nebo prasklé souèásti mohou proniknout pod 

kùži. Zranìní mùže navenek vypadat jako malé øíznutí, ale jedná se o vážné poranìní, které mùže vést 

až k amputaci èástí tìla. Okamžitì vyhledejte CHIRURGICKÉ OŠETØENÍ.

• Držte se mimo dosah vývodů a úniků tekutin.

• Používejte pistole, hadice a další součásti, které jsou dimenzovány na stejný nebo vyšší tlak než čerpadlo.

• Před údržbou nebo čištěním proveďte Postup uvolnění tlaku. Nemiřte dávkovacím zařízením na 

osoby ani na části těla.

• Nemiřte dávkovacím zařízením na osoby ani na části těla.

• Nepokoušejte se zastavit nebo přesměrovat úniky rukou, částmi těla, rukavicí nebo hadrem.

• Před uvedením zařízení do provozu utáhněte všechny spoje kapalinového vedení. 

• Hadice a jejich spoje kontrolujte dennì. Opotøebené nebo poškozené díly vymìòujte neprodlenì.

NEBEZPEČNÉ POHYBLIVÉ SOUČÁSTI

Pohyblivé součásti mohou skřípnout, pořezat nebo amputovat prsty a jiné části těla.

• Zůstávejte mimo dosah pohybujících se součástí.

• Neprovozujte zařízení se sejmutými ochrannými kryty nebo zábranami.

• Zařízení, které je pod tlakem, se může uvést do provozu bez varování. Před kontrolou, přesunem nebo 

údržbou součástí proveďte Postup uvolnění tlaku a odpojte všechny zdroje napájení.
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EQUIPMENT MISUSE HAZARD

Nesprávný zpùsob použití mùže mít za následek smrt nebo vážný úraz.

• Nepoužívejte zaøízení, jste-li unaveni nebo pod vlivem lékù nebo alkoholu.

• Nepøekraèujte maximální pracovní tlak ani teplotu, na nìž je dimenzována komponenta systému

snejnižším dimenzováním. Viz Technická Data v pøíruèkách všech zaøízení.

• Používejte kapaliny a rozpouštìdla, která jsou kompatibilní se smáèenými souèástkami zaøízení. Viz 

Technická Data v pøíruèkách všech zaøízení. Proètìte si upozornìní výrobce kapalin a rozpouštìdel. 

Pro získání úplných informací o vašem materiálu si vyžádejte bezpeènostní list materiálu od vašeho 

dodavatele nebo prodejce.

• Neopouštìjte pracovištì, dokud je vybavení zapnuté nebo pod tlakem. Pokud se zaøízením 

nepracujete, vypnìte jej a proveïte Postup uvolnìní tlaku.

• Kontrolujte zaøízení dennì. Opotøebované nebo poškozené díly okamžitì opravte nebo vymìòte 

výhradnì za znaèkové náhradní díly.

• Zaøízení nemìòte ani neupravujte.

• Zaøízení používejte jedinì k tomu úèelu, ke kterému je urèeno. Pro získání informaci zatelefonujte 

svému distributorovi Graco.

• Hadice a kabely veïte po trasách ležících mimo prostory s dopravou, mimo ostré hrany, pohybující se 

souèástky a horké plochy.

• Nezkrucujte nebo nepøehýbejte hadice nebo nepoužívejte hadice k tomu, abyste za nì zaøízení tahali.

• Udržujte dìti a zvíøata mimo pracovní prostor.

• Dodržujte všechny platné bezpeènostní pøedpisy.

NEBEZPEÈÍ OXIDU UHELNATÉHO

Výfukové plyny obsahují jedovatý oxid uhelnatý, bezbarvý plyn bez zápachu. Vdechování oxidu 

uhelnatého mùže zpùsobit smrt.

• Nepoužívejte stroj v uzavøených prostorách.

NEBEZPEÈÍ JEDOVATÝCH KAPALIN NEBO VÝPARÙ

Jedovaté kapaliny nebo výpary mohou zpùsobit vážné poranìní nebo smrt, jestliže dojde k jejich 

vystøíknutí do oèí nebo na kùži, vdechnutí nebo spolknutí.

• Pøeètìte si bezpeènostní list, a seznamte se se specifickými riziky kapalin, které používáte.

• Nebezpeèné kapaliny skladujte ve schválených nádobách a likvidujte je v souladu s pøíslušnými pokyny.

NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ 

Povrch zařízení a zahřívaná kapalina se může během provozu ohřát na vysokou teplotu. Jak zabránit 

závažným popáleninám:

• Nedotýkejte se horké kapaliny ani zařízení.

OSOBNÍ OCHRANNÉ POMÙCKY

Pøi používání a opravách zaøízení a v blízkosti pracovištì, kde se zaøízení používá, musíte používat 

vhodné ochranné pomùcky, které pomáhají chránit pøed vážným úrazem, napøíklad zasažením oèí, 

vdechnutím jedovatých výparù, popálením a poškozením sluchu. Pøíklady ochranných pomùcek (seznam 

není úplný):

• Ochrana sluchu a zraku. 

• Respirátory, ochranný odìv a rukavice podle doporuèení výrobce kapaliny èi rozpouštìdla.

WARNINGWARNINGWARNINGWARNING
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Úvod a všeobecné informace

Pøedstavení

Tato a ostatní níže uvedené pøíruèky udávají požadavky 

pøed sestavením, seznamy dílù a pokyny k provozu a 

údržbì systému RoadLazer. Tato pøíruèka obsahuje 

pokyny pro systém se dvìma èerpadly. Pro systém 

s jedním èerpadlem zùstávají všechny díly stejné s 

výjimkou zaslepených portù pro chybìjící èerpadla a 

hadice. 

Všeobecné informace

Systém RoadLazer se montuje na vozidlo a používá se 

k nanášení až dvou pruhù v jedné nebo dvou barvách 

se sklenìnými zrnky.

Systém RoadLazer tvoøí programovatelný regulátor 

pøerušování èáry, objemová èerpadla, dvì støíkací 

pistole na barvu a dvì støíkací pistole na zrnka.

Programovatelný regulátor pøerušování èáry

Programovatelný regulátor pøerušování èáry tvoøí øídicí 

jednotka a kabel o délce 30 stop (915 cm). Je to hlavní 

ovládání systému RoadLazer, které zapíná a vypíná 

støíkací pistole a pøíslušenství.

Pøední navádìcí systém

Pøední mechanický navádìcí systém poskytuje uživateli 

ukazatel zarovnání buï na levé nebo pravé stranì 

vozidla.

Video Guidance System™ (volitelný)

Obrazový navádìcí systém poskytuje uživateli pohled na 

rektifikaèní pøístroj pro zarovnání buï na levou, nebo 

pravou stranu vleèného vozidla. Systém tvoøí 9palcový 

monitor, propojovací kabely, videokamera a nosný držák.

Hydraulická èerpadla RPS 2900

Hydraulické èerpadlo RPS 2900 dodává barvu do 

støíkacích pistolí. K dispozici jsou dvì objemová 

èerpadla. Dvì objemová èerpadla umožòují uživateli 

využít systém dvou barev. 

Støíkací pistole na barvu

Støíkací pistole na barvu jsou spouštìny pneumaticky a 

podle pokynù programovatelného regulátoru 

pøerušování èáry støíkají barevné pruhy.

Støíkací pistole na zrnka

Støíkací pistole na zrnka jsou spouštìny pneumaticky a 

podle pokynù programovatelného regulátoru 

pøerušování èáry støíkají reflexní materiály.
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Identifikace souèástí
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Funkce souèástí

A Pneumatický regulátor Umožòuje regulaci tlaku vzduchu v nádrži na sklenìná zrnka

B Nádrž na sklenìná zrnka
Pojme až 36 galonù (136 litrù) reflexních materiálù nebo složek pro jednoduché 

nebo dvojité støíkání zrnek

C Vzduchový zásobník Pomáhá snižovat teplotu vzduchu v kompresoru

D Hydraulický ventil Ventil k uzavøení/otevøení pøívodu hydraulické kapaliny do hydraulického motoru

E Filtr kapaliny Filtruje kapalinu mezi zdrojem kapaliny a støíkací pistolí

F Ventil pro uvolnìní tlaku Pøi otevøení uvolòuje tlak kapaliny

G Hydraulické èerpadlo RPS 2900 Pøivádí kapalinu, která má být rozstøíknuta støíkací pistolí

H Výstup kapaliny Pøivádí kapalinu z objemového èerpadla do støíkací pistole

J Pøívod kapaliny
Vstup kapaliny do objemového èerpadla z barelù na barvu (barely na barvu 

nejsou znázornìny)

K Elektrická rozvodová skøíòka Umožòuje uživateli pøístup k elektrickému systému

L Motor o výkonu 18 HP Pohání hydraulické èerpadlo a vzduchový kompresor

M
Jímka závìsu velikosti 2 palce (5 cm 

— není souèástí výbavy)
Potøeba k pøipojení ramena pistole k zadní èásti nákladního vozidla

N Palivová nádrž Pojme 6 galonù (23 litrù) benzínu

P
Knoflík pro regulaci hydraulického 

tlaku

Umožòuje seøízení hydraulického tlaku (otáèením ve smìru hodinových ruèièek 

zvyšujete tlak)

Q Baterie Poskytuje energii nutnou ke spuštìní motoru a øídicí jednotky

R kompresor Dodává vzduch elektromagnetùm a tlakuje nádoby na sklenìná zrnka

S Hydraulická nádržka Pojme 4 galony (15,1 litru) hydraulického oleje do hydraulického èerpadla

T Kabel I/O Pøenáší signály elektronického øízení z ovladaèe do systému RoadLazer

W
Programovatelný regulátor 

pøerušování èáry
Umožòuje uživateli programovat funkci systému RoadLazer

X Krytka prùduchu Umožòuje ventilaci hydraulické nádržky a kontroly a plnìní oleje

Y Rychlé uvolnìní tlaku vzduchu Umožòuje uživateli používat natlakovaný vzduch

Z Vložka závìsu Umožòuje uživateli pøipojit rameno pistole k vozidlu s jedním závìsem

AA Nosný držák Umožòuje uživateli pøipojit držák ramene pistole do optimální výšky

AB Zajišťovací kolík ramene
Zajišťuje jeøábové rameno støíkací pistole, když je systém RoadLazer v režimu 

pøepravy

AC Držák ramene pistole Nese hlavní nosník a rameno pistole

AD Posuvný nosník Nese jeøábové rameno støíkací pistole

AE Jeøábové rameno støíkací pistole Umožòuje støíkání pruhù na kterékoliv stranì vozidla v nastavitelné vzdálenosti

AF Støíkací pistole na zrnka Støíká zrnka podle pokynù regulátoru

AG Støíkací pistole na barvu Støíká kapalinu podle pokynù regulátoru

AH Zasunovací montážní rám Umožòuje uživateli pøipojit rameno pistole k rámu systému RoadPak

AJ Ukazatel systému RoadPak Poskytuje uživateli použití zarovnávacího nástroje
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Sestavení

Nabití baterie

Pokud je baterie nová nebo nebyla dlouho používána, 

pøed použitím ji nabijte. 

Instalace systému RoadLazer na vozidlo

Instalace systému RoadPak

(24G624, 24G625)

Naložte systém RoadPak na vozidlo pomocí vidlicového 

zdvižného vozíku nebo kladky dimenzované na hmotnost 

systému RoadPak. Informace o hmotnosti systému 

RoadPak najdete v èásti Technická data, str. 27.

Systém RoadPak lze namontovat na pøední nebo zadní 

èást korby vozidla a v jakémkoli požadovaném smìru. 

Rozmìry základny systému RoadPak jsou 39,5 palce x 

49,5 palce (1,0 m x 1,25 m).

Po pøipevnìní systému RoadPak na vozidlo, systém 

RoadPak k vozidlu pevnì zajistìte ve všech ètyøech rozích 

pomocí upínacích držákù, nebo systém RoadPak na všech 

ètyøech místech pøišroubujte skrz korbu vozidla k rámu.

Systém RoadLazer je tøeba øádnì upevnit, aby bìhem 

pøepravy a provozu nedošlo k jeho pohybu.

Barely s barvou jsou tìžké a pøi prùjezdu zatáèkou by se 

mohly pøesouvat ze strany na stranu. Barely 

s barvou by mohly spadnout z vozidla a zpùsobit zranìní 

nebo smrt. Pøi pøepravì a støíkání barely zajistìte.

Když jsou barely plné a vozidlo se pohybuje, mùže 

dojít k vystøíknutí barvy z adapteru zátky barelù. 

Nepøeplòujte barely barvou.

ti16442a

ti16665a

ti16653a

ti16654a

ti16664a

ti16599a

ti16443a
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Orientace filtru

Po pøipevnìní a zajištìní systému RoadPak k vozidlu 

umístìte do požadovaných poloh sestavy filtru. 

1. Pomocí kladiva povolte velkou pojistnou matici na 

sestavì èerpadla.

2. Otoète sestavu filtru do požadovaného smìru a 

pomocí kladiva utáhnìte pojistnou matici a zajistìte 

sestavu do správné polohy. 

Držák podpìry ramene pistole

Instalace nosného držáku s jedním 
závìsem (24G626) (možnost 1)

1. Instalujte podpìru vložky závìsu (A) do jímky (C). 

Ujistìte se, že kolík závìsu (B) prošel otvorem 

utahovací tyèe (D).

2. Utahujte matici, dokud podpìra vložky závìsu není 

bezpeènì vtažena do jímky a mezi obìma díly 

nevzniká vùle. 

3. Pomocí šroubù (312), podložek (307) a matic (315) 

instalujte podpìru pro seøízení výšky (303). Ujistìte se, 

že podpìra pro seøízení výšky je instalována 

vodorovnì.

4. Instalujte zajišťovací držák (302) na podpìru pro 

seøízení výšky (303) pomocí šroubù (312), podložek 

(307) a matic (315). Spodní èást zajišťovacího 

držáku umístìte do výšky 21 až 25 palcù (53 cm — 

63 cm) od zemì. Ujistìte se, že je zajišťovací držák 

instalován vodorovnì. 

ti16782a

ti16784a

ti16783a

ti15839a

ti15955a

ti16648a

A CD

B

ti16785a

ti15956a

315

307

307

312

303

ti15957a

21 palcù — 25 palcù
(53 cm — 63 cm)

302

315

302

307 312
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Instalace nosného držáku systému 
RoadPak (24G627) (možnost 2)

POZNÁMKA: Uøíznutí upevòovacích ramen systému 

RoadPak a jejich pøišroubování skrz korbu k rámu vozidla 

je možnost doplòující následující metody upevnìní: 

Poloha na délku

1. Zasuòte upevòovací ramena (304) systému RoadPak 

mezi dvì drážky pro vidlicový zvedák v rámu. 

2. Umístìní systému RoadPak na vozidle urèuje, které 

díry mají být vyvrtány do rámu systému RoadPak. 

Pro každé upevòovací rameno je k dispozici 8 dìr. 

Na každé stranì systém pøipevnìte alespoò ke 

dvìma dírám.

3. Rukou dotáhnìte šrouby (312), matice (315) a 

podložky (307) k podpìrám.

ti16441a

ti16661a

ti16656a

ti16917a

304

ti16659a

ti16660a

315

312

307
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4. Pomocí šroubù (312), podložek (307) a matic (315) 

instalujte podpìru pro seøízení výšky (303) na 

upevòovací ramena (304) systému RoadPak. 

5. Pomocí klíèe dotáhnìte všechny šrouby tak, aby 

dosedly na své místo (utáhnìte je momentem 28 

ft-lb (3,87 m/kg}.

6. Instalujte zajišťovací držák (302) na podpìru pro 

seøízení výšky (303). Spodní èást zajišťovacího držáku 

umístìte 21 až 25 palcù (53 cm — 63 cm) od zemì. 

Ujistìte se, že je zajišťovací držák instalován 

vodorovnì.

POZNÁMKA: Doporuèujeme pøišroubovat nosný 

držák skrz korbu vozidla do rámu vozidla.

ti16912a

315

307 312

303

ti16787a

21 palcù — 25 palcù
53 cm — 63 cm

302

ti16916a
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Poloha na šíøku

1. Pomocí šroubù (312), podložek (307) a matic (315) 

pøišroubujte na ètyøech místech podpìry (316)

k systému RoadPak. Pro dosažení optimální 

podpory je ideální umístit podpìry co nejdále od 

sebe. Místo upevnìní podpìr závisí na tom, v které 

èásti vozidla je systém RoadPak namontován. 

2. Zasuòte nosné držáky (304) systému RoadPak do 

vyøezaných otvorù v rámu a rukou dotáhnìte 

upevòovací ramena na držáky pomocí šroubù 

(312), podložek (307) a matic (315).

3. Instalujte podpìru pro seøízení výšky k ramenùm 

(303) systému RoadPak. 

4. Pomocí klíèe dotáhnìte všechny šrouby tak, aby 

dosedly na své místo (utáhnìte je momentem 28 

ft-lb (3,87 m/kg}.

ti16657a

ti16786a

316

318

307

315

ti16913a

ti16911a

316

304

315

307

312

ti16921a

315

307

303

312

ti16924a
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5. Instalujte zajišťovací držák (302) na podpìru pro 

seøízení výšky (303). Spodní èást zajišťovacího držáku 

umístìte 21 až 25 palcù (53 cm — 63 cm) od zemì. 

Ujistìte se, že je zajišťovací držák instalován 

vodorovnì.

POZNÁMKA: Doporuèujeme pøišroubovat nosný 

držák skrz korbu vozidla do rámu vozidla.

Instalace posuvného nosníku (24G630)

Délka posuvného nosníku je 87,75 palce (2,2 m). 

Posuvný nosník je souèástí dodávky, aby bylo možné 

zaøízení pøizpùsobit pro širší vozidla. Nosník lze zkrátit 

na délku 75,75 palce (1,9 m) nebo 60 palcù (1,5 m) a 

pøizpùsobit jej vozidlùm rùzných rozmìrù. 

1. Chcete-li nosník zkrátit na 75,75 palce (1,9 m), 

uøíznìte od konce nosníku smìrem k další díøe na 

nosníku kus o délce 12 palcù (0,3 m). Chcete-li 

nosník zkrátit na 60 palcù (1,5 m), uøíznìte od 

konce nosníku smìrem k další díøe na nosníku kus 

o délce 27,75 m (0,7 m).

2. Po urèení požadované délky, zasuòte nosník do 

držáku na drážce.

Instalace ramene pistole (24G628, 24G629)

1. Postavte sestavu ramene pistole vedle vozidla. 

2. Vytáhnìte posuvný nosník na stranu vozidla, kde 

stojí rameno pistole. Vytáhnìte rameno pistole a 

držte pøíèný držák v poloze podle nákresu. Prostrète 

nosník mezi koleèky tak, aby nasedla na kolejnici 

posuvného nosníku podle nákresu.

ti16787a

21 palcù — 25 palcù
53 cm — 63 cm

ti16960a

302

ti16916a

ti16600a

12 palcù (0,3 m)

27,75 palce (0,7 m)

ti16647a

ti15959a
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3. Na oba konce posuvného nosníku nasaïte rukojeti 

(702). Skrz rukojeť prostrète závlaèku (707), aby 

rukojeť držela na svém místì. Na obou stranách 

pøipevnìte do posuvného nosníku matici (706) a šroub 

(705), které budou v drážce pùsobit jako dorazy. 

4. Pøed hýbáním s ramenem uhnìte hadice, aby 

nedošlo k jejich skøípnutí. 

5. Rameno pistole umístìte na konec posuvného 

nosníku a pomocí pryžové podložky a hadicové 

svorky (320) pøipevnìte svazek hadic k podpìøe pro 

seøízení výšky. 

6. Zvednìte rameno pistole do svislé polohy a posuòte 

jej po zajišťovacím držáku.

7. Opøete rameno pistole do zajišťovacího držáku a 

umístìte zarážku tak, aby øádnì dosedala na 

zajišťovací držák. Abyste rameno pistole zajistili, 

prostrète podpìrou ramene a zajišťovacím držákem 

kolík (321). Utáhnìte oba šrouby (579) a zajistìte 

podpìru ramene pistole na své místo.

ti16662a

708

707

705

706

704

ti16658a

ti16788a

302

ti16422a

ti16918a

ti15837a

579
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Vedení hadic k èerpadlùm a nádržím
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Vedení hadic

1. Vytáhnìte posuvný nosník na stranu vozidla. 

Vytáhnìte rameno pistole, skloòte jej, abyste se 

ujistili, že byl svazek hadic zajištìn na správném 

místì, aby se mohlo rameno pistole volnì 

pohybovat ze strany na stranu. Podle potøeby 

nastavte hadicovou svorku zajišťující svazek.

2. Zvednìte rameno pistole zpìt do odstavné polohy. 

Vytáhnìte posuvný nosník na stranu a na stejnou 

stranu vytáhnìte rameno pistole, abyste se ujistili, že 

délka hadice je dostateèná a nebrání volnému pohybu. 

3. Uložte rameno pistole zpìt do odstavné polohy a 

zasuòte kolík. Umístìte posuvný nosník na støed 

vozidla. Pomocí svorek zajistìte posuvný nosník a 

rameno pistole na místo.

Pøipojení hadic

1. Instalujte sací hadice k èerpadlu RPS 2900 a 

natáhnìte je k barelu s barvou. 

2. Instalujte zpìtné vedení od sestavy filtru RPS 2900 

a natáhnìte je zpìt k barelu s barvou. 

3. Instalujte vedení barev k sestavám filtru RPS 2900. 

U dvoubarevného systému natáhnìte hadici od 

støíkací pistole 1 k èerpadlu 1 a natáhnìte jednu 

hadici od støíkací pistole 2 k èerpadlu 1. Druhou 

hadici natáhnìte od støíkací pistole 2 k èerpadlu 2.

4. K nádrži na zrnka instalujte vedení na zrnka.

ti16658a

ti16655a

ti15954a

ti16444a ti16445a

ti16597a

ti16446a

ti16598a



Sestavení

3A1741D 17

5. K rychlopøípojce na vzduchové nádrži instalujte 

vzduchovou hadici.

Zapojení elektrických kabelù

1. Do rozvodové skøíòky zapojte kabel ramene pistole. 

Pøipevnìte kabel ke kabelové svorce pro uvolnìní 

napìtí (S) na spoji.

2. Do rozvodové skøíòky zapojte ovládací kabel. 

Pøipevnìte kabel ke kabelové svorce pro uvolnìní 

napìtí (S) na spoji. 

3. Natáhnìte ovládací kabel do kabiny vozidla, tak, 

aby nedošlo k jeho skøípnutí. Zapojte ovládací kabel 

do øídicí jednotky. Protáhnìte kabel kabelovou 

svorkou pro uvolnìní napìtí na spoji.

ti16914a

ti16596a S

ti16595a S

ti16601a
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Pokyny k instalaci pøedního 
ukazatele

1. Na vozidle vyberte místo pro upevnìní ukazatele 

systému RoadPak, aby uživatel vidìl tyè ukazatele 

z místa øidièe nebo s pomocí kamerového systému 

pro zobrazení vozovky. 

2. Pokud je tøeba, vyvrtejte na požadovaném místì 

dvì díry o velikosti 9/16 palce (0,22 cm).

3. Na požadované místo namontujte nosný držák (355) 

pomocí šroubu (395), podložky (360) a matice (361).

4. K nosnému držáku (355) dotáhnìte rukou pomocí 

šroubù (357) a matic (358) blokovací tyè (6).

5. Mezi držáky (355) protáhnìte nosnou tyè (351) a 

utažením upevòovacích prvkù ji zajistìte.

6. Na nosnou tyè namontujte prodlužovací svorku.

7. Do vodícího prodlužovacího ramene (352) vsuòte tyè 

ukazatele (362) a zajistìte ji otoèným knoflíkem (354).

8. Povolením prodlužovacích svorek a posunutím 

vodícího prodlužovacího ramene (352) do 

požadované polohy nastavte tyè ukazatele. 

Zajistìte ji utahovacím knoflíkem (354).

Instalace a zarovnání pøedního 
mechanického navádìcího systému 
(volitelný)

Nahlédněte do příručky naváděcího systému.

Instalace a zarovnání obrazového 
navádìcího systému (volilace a zarovnání 
pøedního mechanického navádìctelný)

Nahlédněte do příručky kamerového systému 

RoadView.

Instalace sady navijáku (volitelné)

Nahlédněte do příručky sady navijáku

ti16408a

ti16927a

361

360

355

359

ti16926a
357

6

358

ti17000a

355

351

ti16925a
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Ovládání

Postup vypuštìní tlaku

Uvolnìní tlaku kapaliny v èerpadle RPS 2900

1. Nastavte hydraulický ventil do polohy OFF.

2. Nechte motor bìžet s napùl otevøeným škrticím 

ventilem.

3. Pod pistole umístìte prázdnou nádobu na 

zachycení odtékající kapaliny.

4. Prostøednictvím pistolí uvolnìte tlak v hadicích. 

Pomocí programovatelného regulátoru pøerušování 

èáry spusťte každou pistoli alespoò na 3 sekundy. 

POZNÁMKA: Tlak vždy uvolòujte pomocí pistolí — 

nikoli pomocí filtraèních vypouštìcích ventilù.

5. Zavøete kulové uzávìry støíkacích pistolí.

6. Postupnì otevøete všechny vypouštìcí ventily. 

7. Ihned ventily zavøete, aby barva v systému nezaschla. 

POZNÁMKA: Máte-li podezøení, že je støíkací pistole 

nebo hadice zcela ucpaná, nebo že po provedení výše 

uvedených krokù nebyl tlak zcela uvolnìn, velice 

pomalu povolte koncovou hadicovou spojku a postupnì 

uvolnìte tlak. Nakonec spojku zcela povolte. Potom 

vyèistìte ventil nebo hadici.

Uvolnìní tlaku systému nanášení zrnek

1. Uvolnìte tlak v nádrži na sklenìná zrnka uvedením 

ventilu systému do polohy OFF.

NEBEZPEČÍ VSTŘÍKNUTÍ

Tlak systému je tøeba ruènì uvolnit, aby nedošlo

k náhodnému spuštìní systému nebo støíkání.

 Kapalina mùže následkem vysokého tlaku vniknout 

pod kùži a zpùsobit vážné poranìní. Pro snížení 

nebezpeèí poranìní zpùsobeného vstøíknutím, politím 

kapalinou nebo pohyblivými souèástkami proveïte 

Postup vypuštìní tlaku vždy, když:

• Dostanete pokyn k vypuštìní tlaku

• Pøerušte støíkání

• Provádíte kontrolu nebo údržbu kterékoli èásti systému

• Instalujete nebo èistíte støíkací trysku

NEBEZPEÈÍ POŽÁRU A VÝBUCHU

Pøi proplachování systému vždy pøipojte uzemòovací 

kabel. 

ti15838a

ti15953a
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Uvolnìní stlaku vzduchového systému

1. Tlak vzduchu ve vzduchové nádrži uvolnìte nastavením 

vzduchového ventilu do polohy OPEN (Otevøeno).

NOUZOVÉ VYPNUTÍ

Chcete-li vypnout celý systému RoadLazer nastavte 

pøepínaè POWER ON/OFF (Zapnutí/vypnutí) na 

programovatelném regulátoru pøerušování èáry do 

polohy OFF.

Naplnìní reflexních materiálù

1. Uveïte pøepínaè POWER ON/OFF 

(Zapnutí/vypnutí) na programovatelném regulátoru 

pøerušování èáry do polohy OFF. 

2. Uveïte klíèek zapalování motoru systému 

RoadLazer do polohy OFF.

3. Otevøením kulového ventilu uvolnìte tlak vzduchového 

systému, aby manometr ukazoval hodnotu 0.

4. Uvolnìte tlak v nádrži na sklenìná zrnka uvedením 

ventilu systému do polohy OFF.

5. Z nádrže na sklenìná zrnka odstraòte kryt.

6. Reflexní materiály oddìlte filtrem, aby nedocházelo 

k vnikání úlomkù do nádrže. 

7. Naplòte nádrž na sklenìná zrnka reflexním materiálem.

Nastavení posuvného nosníku a 
ramene pistole

1. Uvolnìte svorku ramene pistole a svorky 

posuvného nosníku.

2. Vytáhnìte posuvný nosník na levou stranu vozidla. 

Zablokujte svorky posuvného nosníku.

3. Vyjmìte rameno pistole ze vzpøímené polohy 

uložení a posuòte jej na konec trámu. Pomalu 

rameno pistole sklopte a zajistìte svorkou.

Pøíprava systému na nanášení 
barvy

Poèáteèní nastavení

1. Uzemnìte kostøicí pásek systému RoadLazer.

2. Matici ucpávky hrdla naplòte TSL, abyste pøedešli 

pøedèasnému opotøebení ucpávky. Tento postup 

provádìjte pøi každém støíkání a ukládání. 

ti16961a

ti16425a

ti16423a

TI3058A�

Approximate 
Fill Level

ti5240a



Sestavení

3A1741D 21

3. Zkontrolujte stav motorového oleje. Je-li tøeba, pøidejte 

olej SAE 10W-30 (v létì) nebo 5W-20 (v zimì).

4. Naplòte palivovou nádrž. 

5. Zkontrolujte hladinu hydraulického oleje. Pøidávejte 

pouze hydraulický olej znaèky Graco, ISO 46 

169236 (5 galonù/18,9 litru) nebo 207428 (1 

galon/3,8 litru). Objem hydraulické nádrže je 

pøibližnì 4,0 galonu (15,14 litru).

6. Zkontrolujte hladinu oleje v kompresoru. 

POZNÁMKA: Jde-li vidìt èervená teèka, dolijte olej. 

7. Zkontrolujte, zda jsou všechny spoje hadic/armatur 

dotaženy.

8. Otoète hydraulické vedení do zavøené polohy.

9. Otoète páku èerpadla na stranì pistolí ve smìru 

hodinových ruèièek o 1/4 otáčky do polohy OFF.

10. Do uzemnìné kovové nádoby èásteènì naplnìné 

proplachovací kapalinou vložte sací a vypouštìcí 

trubku. K nádobì a k povrchu zemì pøipojte kostøicí 

kabel. 

11. Nastavte zaplavovací ventil smìrem dolù. 

12. Namontujte èisté sací sítko. POZNÁMKA: Mezi 

dnem sítka a sací trubkou musí být mezera alespoò 

0,5 palce (1,3 cm).

13. Otáèejte ovladaèem tlaku proti smìru hodinových 

ruèièek na nejnižší tlak.

(cold)

ti16447a

Safe Range (cold)ti5243a

ti16789a

ti15838a

ti15953a

ti16547a

ti16552a

ti16553a
0,5 palce (1,3 cm).

ti16919a
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Nastartujte motor

1. Uveïte pøepínaè POWER ON/OFF 

(Zapnutí/vypnutí) na programovatelném regulátoru 

pøerušování èáry do polohy ON.

2. Nastavte sytiè motoru do polohy ON.

3. Škrticí ventil napùl otevøete a otoète klíèem.

4. Po spuštìní motoru nastavte sytiè motoru do polohy 

OFF.

Výbìr/naplnìní èerpadel

1. Otevøete hydraulický ventil a aktivujte èerpadla.

2. Pomalu otáèejte regulátorem tlaku ve smìru 

hodinových ruèièek, až zaène èerpadlo zabírat.

3. Když zaène ze zpìtného vedení vytékat 

proplachovací kapalina, nastavte hydraulický ventil 

do polohy OFF.

4. Do barelù s barvou umístìte sací trubky.

5. Otevøete hydraulický ventil a aktivujte èerpadla.

Benzín je za urèitých podmínek extrémnì hoølavý a 

výbušný. Když je palivové vedení odpojeno od motoru, 

mùže z nìj støíkat palivo. Mùže dojít ke styku paliva

s horkým tlumièem a k následnému požáru nebo 

explozi. Abyste omezili riziko požáru a exploze, vždy 

pøed odpojením palivového vedení vyvìtrejte palivovou 

nádrž a nechte vychladnout tlumiè motoru.

ti16920a

ti16922a

ti15838a

ti16645a

ti16920a
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6. Když zaène ze zpìtného vedení vytékat barva, 

nastavte hydraulický ventil do polohy OFF.

7. Zavøete všechny odtokové ventily.

8. Do barelu s barvou vložte zpìtné vedení.

Naplnìní pistolí

1. Zavøete vzduchový ventil a natlakujte systém.

2. Otevøete pouze kolové ventily støíkacích pistolí 

pøíslušných èerpadel nebo používaných barev. 

POZNÁMKA: U pistole na dvì barvy nikdy 

neotvírejte oba kulové ventily najednou. Mohlo by 

dojít ke zneèištìní barvy.

3. Prostøednictvím programovatelného regulátoru 

pøerušování èáry zapněte pistole (viz příručka 

regulátoru přerušování čáry).

4. Pod støíkací pistole umístìte prázdnou nádobu na 

zachycení vytékající kapaliny.

5. Aktivujte èerpadla uvedením hydraulických ventilù 

do polohy ON.

6. Pomocí programovatelného regulátoru pøerušování 

èáry vypnìte pistole. 

Zapnìte systém nanášení sklenìných 
zrnek

1. Uveïte ventil systému nanášení sklenìných zrnek 

do polohy ON. 

2. Otáèením k‘noflíku regulátoru nastavte požadovaný 

tlak v nádrži na sklenìná zrnka.

3. Odstraòte kostøicí pásek od povrchu zemì a 

zajistìte jej.

4. Systém je nyní pøipraven k nanášení barvy. Na 

programovatelném regulátoru pøerušování èáry 

vyberte pistoli 1 nebo 2.

Zaènìte støíkat

V nabídce ovládání systému RoadLazer vyberte 

pøíslušný postup. Další informace naleznete v příručce 

k regulátoru přerušování čáry.

ti16551a

ti16959a

ti15657a

ti16920a
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Proplachování systému

Propláchnìte systém kompatibilním rozpouštìdlem. 

Pod tlakem zkontrolujte tìsnost systému. Pokud najdete 

netìsnosti, uvolnìte tlak a opravte je. Systém znovu 

natlakujte a zkontrolujte jeho tìsnost.

1. Uzemnìte systém RoadLazer pomocí kostøicího 

proužku. 

POZNÁMKA: Pro bezpeèný provoz systému 

RoadLazer je tøeba kostøicí svorka i kostøicí proužek. 

Kostøicí proužek se používá v klidové poloze. 

2. Nastavte hydraulické ventily èerpadla do polohy OFF.

3. Naplòte nádobu o objemu 5 galonù (19 litrù) vodou 

nebo kompatibilním rozpouštìdlem. Do nádoby 

vložte hadici pro odsávání barvy.

4. Do prázdné nádoby vložte zpìtné vedení barvy.

5. Otevøete všechny ventily pro odtok barvy.

6. Zapnìte programovatelný regulátor pøerušování èáry. 

POZNÁMKA: Dokud není regulátor zapnutý, 

jednotka se nespustí.

7. Následujícím zpùsobem spusťte motor:

a. Uveïte sytiè do polohy ON.

b. Nastavte škrticí ventil.

c. Otoète klíèkem.

d. Po spuštìní motoru nastavte sytiè motoru do 

polohy OFF.

e. Napùl otevøete škrticí ventil.

8. Aktivujte èerpadla uvedením hydraulického ventilu 

do polohy ON.

9. Když zaène ze støíkací pistole vytékat voda/rozpouštìdlo, 

nastavte hydraulický ventil do polohy OFF.

10. Zavøete odtokové ventily. 

Proveïte postup uvolnìní tlaku.

ti15838a

ti16552a

NEBEZPEÈÍ POŽÁRU A VÝBUCHU Abyste omezili 

jiskøení statické elektøiny, vždy z pistole odstraòte støíkací 

trysku a pøi proplachování držte kovovou èást pistole pevnì 

smìrem k uzemnìné kovové nádobì.

ti16920a

ti16551a
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11. Otevøete pouze kolové ventily støíkacích pistolí 

pøíslušných èerpadel nebo používaných barev. 

POZNÁMKA: U pistole na dvì barvy nikdy 

neotvírejte oba ventily najednou. Mohlo by dojít ke 

zneèištìní barvy.

12. Pod støíkací pistole umístìte prázdnou nádobu na 

zachycení vytékající kapaliny.

13. Prostøednictvím programovatelného regulátoru 

pøerušování èáry zapněte pistole.

14. Aktivujte èerpadla uvedením hydraulických ventilù 

do polohy ON.

15. Když zaène ze støíkací pistole vytékat voda/rozpouštìdlo, 

nastavte hydraulický ventil do polohy OFF.

16. Pomocí programovatelného regulátoru pøerušování 

èáry vypnìte pistole.

17. Vypnìte motor a programovatelný regulátor 

pøerušování èáry.

18. Nechte odtokové ventily èerpadla barvy a kulové 

ventily støíkací pistole otevøené.

ti16920a
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Zajištìní ramene pistole pro 
pøepravu

POZNÁMKA: Nikdy systém RoadLazer nepøepravujte, 

když jsou kulové ventily støíkací pistole otevøeny, systém 

je pod tlakem a motor bìží, mohlo by dojít k poškození 

souèástí.

1. Odjistìte svorku ramene pistole s èervenou rukojetí 

na posuvném nosníku.

2. Zvednìte rameno pistole od zemì a zatlaète jej do 

støedu systému RoadLazer.

3. Vytáhnìte kolík závìsu ramene pistole z rámu.

4. Vložte kolík závìsu ramene pistole zpìt do rámu a 

zajistìte jej sponou.

5. Odjistìte dvì svorky s èervenou rukojetí a umístìte 

posuvný nosník na støed vozidla.

6. Zablokujte tøi svorky s èervenou rukojetí a zajistìte 

tak posuvný nosník a rameno pistole.

ti16425a

ti16422a

ti15837a
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Systém RoadLazer v poloze uskladněn
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Technická data

Maximální pracovní tlak

Barva 2900 psi (200 barù)

Hydraulika 1950 psi (134 barù)

Systém nanášení sklenìných zrnek 75 psi (5 barù)

Maximální prùtok barvy 4,5 gal/min pøi 2000 psi (138 barù)

Provozní tlak vzduchového spouštìèe

Minimální 80 psi (5,5 barù)

Maximum 200 psi (14 barù)

Úroveò hluènosti — mìøena ve výšce 6,2 stopy (2 m) 

pøi maximálních provozních podmínkách dle ISO-3744

Hladina akustického výkonu 111,7 dB(A)

Hladina akustického tlaku 91,7 dB(A)

Hmotnost

24G624 (1) Systém RoadPak s èerpadlem 850 lb (386 kg)

24G625 (2) Systém RoadPak s èerpadlem 950 lb (431 kg)

24G629 (2) Rameno pistole s èerpadlem 134 lb (61 kg)

24G627 Zasouvací montážní rám 170 lb (77 kg)

24G626 Montážní rám se závìsem 120 lb (54 kg)

Motor Kohler® 18 HP

Objem nádržky na hydraulický olej 4 galony (15 litrù)

Kompresorový olej Olej bez detergentù 9502 SAE 30W

Hydraulický olej Oleje 169236 (5 galonù — 19 litrù) a 207428 (1 galon —

3,8 litru) ISO 46 schválené spoleèností Graco

Objem sklenìných zrnek 450 lb (204 kg)

Kohler je registrovaná ochranná známka spoleènosti 

Kohler Co.®
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Standardní záruka Graco

Spoleènost Graco zaruèuje, že všechno vybavení uvádìné v tomto dokumentu, které Graco vyrábí a nese její jméno, je bez vady na materiálu a 

dílenském provedení ke dni prodeje originálnímu kupujícímu k používání. S výjimkou jakékoliv speciální, rozšíøené nebo omezené záruky 

zveøejnìné spoleèností Graco, Graco po dobu dvanácti mìsícù ode dne prodeje opraví nebo vymìní jakoukoliv souèást zaøízení oznaèenou 

Graco jako vadnou. Tato záruka platí pouze v pøípadì, že je zaøízení nainstalováno, provozováno a udržováno v souladu s písemnými 

doporuèeními spoleènosti Graco.

Tato záruka nepokrývá bìžné opotøebení nebo jakoukoliv vadnou funkci, škodu èi opotøebení zpùsobené vadnou instalací, použitím k jinému než 

schválenému úèelu, abrazí, korozí, nedostateènou èi nevhodnou údržbou, nedbalostí, nehodou, nevhodnou manipulací nebo náhradou jinými 

náhradními díly než Graco). Spoleènost Graco rovnìž neponese odpovìdnost za vadnou funkci, poškození nebo opotøebení zpùsobené 

nesluèitelností vybavení Graco s konstrukcemi, pøíslušenstvím, vybavením nebo materiály nedodanými spoleèností Graco, nevhodným designem, 

výrobou, instalací.

Tato záruka je podmínìna tím, že zaøízení, o nìmž se tvrdí, že je vadné, bude vráceno pøedplacenì oprávnìnému distributorovi Graco k ovìøení 

reklamované vady. Pokud se reklamovaná vada potvrdí, Graco jakékoliv vadné èásti opraví èi vymìní zdarma. Zaøízení bude vráceno pùvodnímu 

kupujícímu, který pøedem uhradí dopravu. Jestliže kontrola zaøízení neodhalí žádnou vadu na materiálu nebo dílenském provedení, opravy budou 

provedeny za pøimìøenou cenu, kdy tyto poplatky mohou zahrnovat náklady na souèásti, práci a pøepravu.

TATO ZÁRUKA JE VÝLUÈNÁ A NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PØEDPOKLÁDANÉ, NAPØÍKLAD 

ZÁRUKU PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚÈEL. 

Jediný závazek spoleènosti Graco a jediný opravný prostøedek kupujícího pøi jakémkoliv porušení záruky je uveden výše. Kupující souhlasí s tím, 

že nebude mít k dispozici žádný jiný opravný prostøedek (zejména náhodné èi následné škody z titulu ušlého zisku, ušlého prodeje, poranìní osob 

èi poškození majetku nebo jakákoliv jiná náhodná èi následná ztráta). Jakákoliv èinnost kvùli porušení záruky musí být provedena do dvou (2) let 

ode dne prodeje.

GRACO NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU A ODMÍTÁ VŠECHNY PØEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO 

KONKRÉTNÍ ÚÈEL V SOUVISLOSTI S PØÍSLUŠENSTVÍM, VYBAVENÍM, MATERIÁLY NEBO KOMPONENTY, KTERÉ BYLY PRODÁNY 

SPOLEÈNOSTÍ GRACO AVŠAK NEBYLY TOUTO SPOLEÈNOSTÍ VYROBENY. Položky prodávané, ale nevyrábìné spoleèností Graco 

(napøíklad elektromotory, vypínaèe, hadice atd.) se øídí zárukou, bude-li jaká, jejich výrobce. Graco poskytne kupujícímu pøimìøenou pomoc pøi 

uplatòování jakékoliv reklamace pøi porušení tìchto záruk.

Spoleènost Graco nebude v žádném pøípadì odpovìdná za nepøímé, vedlejší, zvláštní èi následné škody, vyplývající z dodání zde uvedeného 

zaøízení spoleèností Graco èi z poskytnutí, fungování nebo užívání jakýchkoliv výrobkù nebo jiného zde prodaného zboží, ať už z dùvodu 

porušení smlouvy, porušení záruky, nedbalosti spoleènosti Graco èi jinak.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, 
given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la 
rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite 
de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Informace spoleènosti Graco
Nejnovìjší informace o výrobcích Graco naleznete na adrese www.graco.com.

PØI ZADÁVÁNÍ OBJEDNÁVKY se obracejte na svého distributora Graco nebo telefonicky na èísle 

+1 800 690 2894 vyhledejte nejbližšího distributora.
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