
Eksploatacja

RoadLazer™ RoadPak™ 
System nanoszenia pasów i linii

- Do zastosowania przy znakowaniu dróg i nanoszeniu warstw odblaskowych - 
- Wy³¹cznie do zastosowañ profesjonalnych -

Lista modeli (patrz str. 2)
Maksymalne ciœnienie robocze 2900 psi (20 MPa, 200 barów)

ISTOTNE INSTRUKCJE DOTYCZ¥CE BEZPIECZEÑSTWA
Prosimy przeczytaæ wszystkie ostrze¿enia i zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obs³ugi
ZACHOWAJ TE ZALECENIA.
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Modele

Pe³ne zespo³y

Ref. Numer modelu Opis

1 24G624 Pompa RoadPak 1

2 24G625 Pompa RoadPak 2

3 24G626 Rama mocuj¹ca z pojedynczym zaczepem

4 24G627 Wsuwana rama mocuj¹ca RoadPak

5 24G628 Wysiêgnik pistoletu do pompy RoadPak 1

6 24G629 Wysiêgnik pistoletu do pompy RoadPak 2

7 24G630 DŸwigar wysiêgnika pistoletu

8 24G632 System steruj¹cy RoadLazer/RoadPak

9 24G633 System kamery zapewniaj¹cy widok na drogê

10 24G634 System wskaŸników RoadPak

Numer czêœci Opis

24G677 Opcja systemu RoadPak 1 (1, 3, 5, 7, 8, 10)

24G679 Opcja systemu RoadPak 2 (1, 3, 5, 7, 8, 9, 10)

24G681 Opcja systemu RoadPak 3 (1, 4, 5, 7, 8, 10)

24G683 Opcja systemu RoadPak 4 (1, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

24G685 Opcja systemu RoadPak 5 (2, 3, 6, 7, 8, 10)

24G687 Opcja systemu RoadPak 6 (2, 3, 6, 7, 8, 9, 10)

24G689 Opcja systemu RoadPak 7 (2, 4, 6, 7, 8, 10)

24G691 Opcja systemu RoadPak 8 (2, 4, 6, 7, 8, 9, 10)
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Ostrze¿enia
Poni¿sze ostrze¿enia dotycz¹ instalacji, u¿ywania, ochrony przeciwpora¿eniowej, konserwacji i napraw tego urz¹dzenia. 

Znak wykrzyknika oznacza ostrze¿enie ogólne, zaœ symbol niebezpieczeñstwa oznacza wystêpowanie ryzyka 

specyficznego przy wykonywaniu czynnoœci. Gdy te symbole pojawiaj¹ siê w treœci podrêcznika, nale¿y powróciæ niniejszych 

ostrze¿eñ. W stosownych miejscach, w treœci niniejszego podrêcznika mog¹ pojawiaæ siê symbole niebezpieczeñstwa oraz 

ostrze¿enia zwi¹zane z okreœlonym produktem, nie zamieszczone w niniejszej czêœci.

WARNINGWARNINGWARNINGWARNING
NIEBEZPIECZEÑSTWO PO¯ARU I WYBUCHU

£atwopalne opary pochodz¹ce z rozpuszczalników oraz farb, znajduj¹ce siê w obszarze roboczym, 

mog¹ ulec zap³onowi lub eksplodowaæ. Aby zapobiec wybuchowi po¿aru lub eksplozji nale¿y:

• Urz¹dzenie nale¿y stosowaæ wy³¹cznie w dobrze wentylowanych miejscach.

• Nie nape³niaæ zbiornika z paliwem w czasie pracy silnika, ani gdy silnik jest gor¹cy - wy³¹czyæ silnik i 

poczekaæ, a¿ ostygnie. Paliwo jest ³atwopalne i mo¿e siê zapaliæ lub wybuchn¹æ w przypadku rozlania 

na gor¹c¹ powierzchniê.

• Usun¹æ wszystkie potencjalne Ÿród³a zap³onu takie jak lampki kontrolne, papierosy, przenośne lampy 

elektryczne oraz plastikowe p³achty malarskie (potencjalne zagro¿enie wy³adowaniami elektrostatycznymi). 

• W miejscu pracy nie powinny znajdowaæ siê niepotrzebne przedmioty, wliczaj¹c w to rozpuszczalniki, 

szmaty i benzynê.

• Nie przy³¹czaæ lub od³¹czaæ przewodów zasilania ani w³¹czaæ lub wy³¹czaæ oœwietlenia w obecnoœci 

³atwopalnych oparów.

• Nale¿y uziemiæ ca³y sprzêt w obszarze roboczym. Patrz instrukcje dotycz¹ce Uziemienia.

• U¿ywaæ wy³¹cznie uziemionych przewodów.

• Podczas prób na mokro z pistoletem, mocno przyciskaæ pistolet do uziemionego kub³a.

• Je¿eli zauwa¿¹ Pañstwo iskrzenie elektrostatyczne lub odczuj¹ wstrz¹s, natychmiast przerwaæ 

dzia³anie. Nie stosowaæ ponownie urz¹dzeñ do czasu zidentyfikowania i wyjaœnienia problemu.

• W obszarze roboczym powinna znajdowaæ siê dzia³aj¹ca gaœnica.

+

NIEBEZPIECZEÑSTWO WTRYSKU PODSKÓRNEGO

Ciecz wyp³ywaj¹ca pod wysokim ciœnieniem z pistoletu, przeciekaj¹cych wê¿y lub pêkniêtych elementów 

spowoduje przebicie skóry. Uszkodzenie to mo¿e wygl¹daæ jak zwyk³e skaleczenie, ale jest powa¿nym urazem, 

który w rezultacie mo¿e doprowadziæ do amputacji. Konieczna jest natychmiastowa pomoc chirurgiczna.

• Nie zbliżać się do otworu wylotowego cieczy ani przeciekających miejsc.

• Użyć pistoletów, węży i innych komponentów o wartości znamionowej ciśnienia równej lub wyższej niż 

wartość znamionowa pompy.

• Postępować zgodnie z Procedurą usuwania nadmiaru ciśnienia przed serwisowaniem lub czyszczeniem.

• Nie kierować pistoletu w stronę innej osoby lub jakiejkolwiek części ciała.

• Nie zatrzymywać lub nie zmieniać kierunku wycieku za pomocą ręki, ciała, rękawicy ani szmaty. 

• Dokrêciæ wszystkie po³¹czenia doprowadzania cieczy przed w³¹czeniem urz¹dzenia.

• Wê¿e i z³¹czki nale¿y sprawdzaæ codziennie. Natychmiast naprawiæ lub wymieniæ zu¿yte lub uszkodzone czêœci.

NIEBEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z CZĘŚCIAMI RUCHOMYMI

Ruchome części mogą ścisnąć, skaleczyć lub obciąć palce oraz inne części ciała.

• Nie zbliżać się do ruchomych części.

• Nie obsługiwać sprzętu bez założonych osłon i pokryw zabezpieczających.

• Sprzęt pod ciśnieniem może uruchomić się bez ostrzeżenia. Przed kontrolą, przenoszeniem oraz 

serwisowaniem sprzętu należy postępować zgodnie z Procedurą usuwania nadmiaru ciśnienia i 

odłączyć wszystkie źródła zasilania.
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NIEBEZPIECZEÑSTWO WYNIKAJ¥CE Z NIEPRAWID£OWEGO U¯YTKOWANIA URZ¥DZENIA

Niew³aœciwe stosowanie sprzêtu mo¿e prowadziæ do œmierci lub kalectwa.

• Nie obs³ugiwaæ sprzêtu w stanie zmêczenia lub pod wyp³ywem substancji odurzaj¹cych lub alkoholu.

• Nie przekraczaæ maksymalnego ciœnienia roboczego lub wartoœci znamionowej temperatury 

odnosz¹cych siê do czêœci systemu o najni¿szych wartoœciach znamionowych. Patrz rozdzia³ Dane 

techniczne znajduj¹cy siê we wszystkich instrukcjach obs³ugi sprzêtu.

• U¿ywaæ p³ynów i rozpuszczalników zgodnych ze zwil¿onymi czêœciami urz¹dzenia. Patrz rozdzia³ Dane 

techniczne znajduj¹cy siê we wszystkich instrukcjach obs³ugi sprzêtu. Zapoznaæ siê z ostrze¿eniami 

producenta cieczy i rozpuszczalników. W celu uzyskania pe³nych informacji na temat materia³u, nale¿y 

uzyskaæ kartê charakterystyki bezpieczeñstwa produktu (MSDS) od dystrybutora lub sprzedawcy.

• Nie opuszczaæ obszaru roboczego, jeœli sprzêt jest pod³¹czony do zasilania lub pod ciœnieniem. 

Nale¿y wy³¹czyæ ca³y sprzêt i postêpowaæ zgodnie z Procedur¹ usuwania nadmiaru ciœnienia, gdy 

sprzêt nie jest u¿ywany.

• Sprawdzaæ urz¹dzenie codziennie. Naprawiæ lub natychmiast wymieniæ uszkodzone czêœci wy³¹cznie 

na oryginalne czêœci zamienne Producenta.

• Nie zmieniaæ ani modyfikowaæ sprzêtu.

• Sprzêtu nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie zgodnie z jego przeznaczeniem. W celu otrzymania dodatkowych 

informacji proszê skontaktowaæ siê z Pañstwa dystrybutorem sprzêtu.

• Wê¿e i kable robocze nale¿y prowadziæ z dala od ruchu pieszego, ostrych krawêdzi, ruchomych 

czêœci oraz gor¹cych powierzchni.

• Nie zaginaæ lub nadmiernie wyginaæ wê¿y lub u¿ywaæ ich do ci¹gniêcia wyposa¿enia.

• Dzieci i zwierzêta trzymaæ z dala od obszaru roboczego.

• Nale¿y postêpowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami BHP.

NIEBEZPIECZEÑSTWO ZACZADZENIA

Spaliny zawieraj¹ truj¹cy tlenek wêgla (czad), który jest bezbarwny i bezwonny. Wdychanie tlenku wêgla 

mo¿e spowodowaæ œmieræ.

• Nie u¿ywaæ urz¹dzenia w zamkniêtej przestrzeni.

NIEBEZPIECZEÑSTWO TOKSYCZNEGO DZIA£ANIA CIECZY LUB OPARÓW

Toksyczne ciecze lub opary mog¹ spowodowaæ, w przypadku przedostania siê do oka lub na 

powierzchniê skóry, inhalacji lub po³kniêcia, powa¿ne obra¿enia lub zgon.

• Zapoznaæ siê z kartami charakterystyki bezpieczeñstwa produktu (MSDS), aby uzyskaæ szczegó³owe 

informacje na temat stosowanych cieczy.

• Niebezpieczne ciecze nale¿y przechowywaæ w odpowiednich pojemnikach, a ich utylizacja musi byæ 

zgodna z obowi¹zuj¹cymi wytycznymi.

NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA 

W czasie pracy, powierzchnie urządzenia i podgrzewane płyny mogą się nagrzewać do wysokiej temperatury. 

W celu uniknięcia poważnych oparzeń:

• Nie wolno dotykać gorącej cieczy lub sprzętu.

ŒRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

Aby pomóc w zapobieganiu powstania powa¿nych obra¿eñ, w tym uszkodzenia wzroku, ubytków s³uchu, 

wdychania truj¹cych oparów oraz oparzeñ, w czasie u¿ytkowania, wykonywania czynnoœci serwisowych 

oraz przebywania w obszarze roboczym urz¹dzenia, nale¿y stosowaæ w³aœciwe œrodki ochrony osobistej. 

Obejmuj¹ one miêdzy innymi:

• Œrodki ochrony oczu oraz s³uchu. 

• Producent cieczy oraz rozpuszczalnika zaleca stosowanie aparatów oddechowych, odzie¿y ochronnej oraz 

rêkawic.

WARNINGWARNINGWARNINGWARNING
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Wprowadzenie i informacje ogólne

Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja oraz zalecenia wymienione poni¿ej 

zawieraj¹ wskazówki dotycz¹ce wymogów 

przedinstalacyjnych, listy czêœci, instalacji, eksploatacji 

oraz konserwacji systemu RoadLazer. Niniejsza 

instrukcja zawiera wskazówki dotycz¹ce systemu 

dwupompowego. Wszystkie czêœci systemów 

jednopompowych s¹ takie same, z wyj¹tkiem 

zaœlepionych portów do brakuj¹cych pomp i wê¿y. 

• Pistolet natryskowy do kulek

• Pistolet do natryskowy do farby

• Programowalne urz¹dzenie steruj¹ce Skipline

• 3A1216 - RoadLazer Guidance System

Informacje ogólne

System RoadLazer mocowany jest do pojazdu i 

stosowany do nanoszenia do dwóch pasów, w jednym 

lub dwóch kolorach, wraz ze szklanymi kulkami.

System RoadLazer sk³ada siê z programowalnego 

urz¹dzenia steruj¹cego Skipline, pomp wyporowych, 

dwóch pistoletów natryskowych do farby i dwóch 

pistoletów natryskowych do kulek.

Programowalne urz¹dzenie steruj¹ce 
Skipline

Programowalne urz¹dzenie steruj¹ce Skipline sk³ada 

siê ze skrzynki steruj¹cej i przewodu o d³ugoœci 30 stóp 

(9,144 m). Jest to g³ówny uk³ad steruj¹cy systemu 

RoadLazer, który w³¹cza i wy³¹cza pistolety natryskowe 

oraz dodatkowe elementy.

Przedni system naprowadzania

Przedni system naprowadzania wyposa¿ony jest we 

wskaŸnik, który umo¿liwia u¿ytkownikowi wyrównanie 

po lewej lub prawej stronie pojazdu.

System naprowadzania wideo 

(opcjonalny)™

System naprowadzania wideo zapewnia u¿ytkownikowi 

widok poprzez od³¹czony wizjer boczny, umo¿liwiaj¹cy 

wyrównanie po lewej lub prawej stronie pojazdu. 

System ten sk³ada siê z dziewiêciocalowego monitora, 

przewodów ³¹cz¹cych, kamery wideo oraz wspornika 

mocuj¹cego.

Pompy hydrauliczne RPS 2900

Pompa hydrauliczna RPS 2900 dostarcza farbê do 

pistoletów natryskowych. Urz¹dzenie posiada dwie 

pompy wyporowe. Dziêki pompom wyporowym 

u¿ytkownik mo¿e korzystaæ z systemu dwóch kolorów. 

Pistolety natryskowe do farby

Pistolety natryskowe do farby uruchamiane s¹ 

pneumatycznie w celu natryskowego naniesienia pasów 

na polecenie programowalnego urz¹dzenia steruj¹cego 

Skipline.

Pistolety natryskowe do kulek

Pistolety natryskowe do kulek uruchamiane s¹ 

pneumatycznie w celu natryskowego naniesienia 

odblaskowych kulek na polecenie programowalnego 

urz¹dzenia steruj¹cego Skipline.
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Identyfikacja czêœci
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Funkcja czêœci

A Regulator ciœnienia powietrza Umo¿liwia regulacjê ciœnienia powietrza pojemnika na kulki

B Pojemnik na kulki
Mieœci w sobie a¿ do 36 galonów (136 litrów) materia³ów lub elementów odblaskowych 

do nanoszenia w formie pojedynczych lub podwójnych wyrzuceñ kulek

C Zbiornik akumuluj¹cy powietrze Pomaga zredukowaæ temperaturê powietrza z kompresora

D Zawór hydrauliczny
Zawór zamykaj¹cy/otwieraj¹cy dop³yw cieczy hydraulicznej do silnika 

hydraulicznego

E Filtr cieczy Filtruje ciecz pomiêdzy Ÿród³em cieczy a pistoletem natryskowym

F Zawór spustowy ciœnienia Uwalnia ciœnienie cieczy, gdy jest otwarty

G Pompa hydrauliczna RPS 2900 Dostarcza ciecz do spryskania przez pistolet natryskowy

H Wylot cieczy Dostarcza ciecz z pompy wyporowej do pistoletu natryskowego

J Wlot cieczy
Miejsce wlotu na pompie wyporowej na p³yn z beczek na farbê (beczki na farbê 

nie s¹ pokazane)

K Skrzynka po³¹czeñ elektrycznych Umo¿liwia u¿ytkownikowi dostêp do uk³adu elektrycznego

L Silnik 18 HP Napêdza pompê hydrauliczn¹ i kompresor powietrza

M
Dwucalowy uchwyt ³¹cz¹cy do 

zaczepu (do nabycia osobno)

Potrzebny do zaczepienia wysiêgnika pistoletu do tylnej czêœci samochodu 

ciê¿arowego

N Zbiornik paliwa Mieœci w sobie 6 galonów (23 litry) benzyny

P
Pokrêt³o do regulacji ciœnienia 

hydraulicznego

Zapewnia regulacjê ciœnienia hydraulicznego (zwiêkszenie ciœnienia zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara)

Q Akumulator Dostarcza moc w celu uruchomienia silnika i skrzynki steruj¹cej

R Kompresor
Zapewnia dop³yw powietrza do solenoidów i zwiêksza ciœnienie w pojemnikach na 

kulki

S Zbiornik hydrauliczny Mieœci 4 galony (15,1 litra) oleju hydraulicznego do pompy hydraulicznej

T Przewód I/O
Przewodzi elektroniczny sygna³ steruj¹cy z urz¹dzenia steruj¹cego do systemu 

RoadLazer

W
Programowalne urz¹dzenie steruj¹ce 

Skipline
Umo¿liwia u¿ytkownikowi zaprogramowanie obs³ugi systemy RoadLazer

X Nasadka odpowietrzaj¹ca Zapewnia wentylacjê zbiornika hydraulicznego, kontrolê i uzupe³nianie oleju

Y
Szybkie uwalnianie ciœnienia 

powietrza
Umo¿liwia stosowanie sprê¿onego powietrza

Z Wk³adka zaczepu Umo¿liwia po³¹czenie wysiêgnika pistoletu do pojazdu z pojedynczym zaczepem

AA Wspornik mocuj¹cy Umo¿liwia po³¹czenie mocowania wysiêgnika pistoletu na optymaln¹ wysokoœæ

AB Czop rozk³adanego wspornika
Zabezpiecza ramiê wysiêgnika pistoletu natryskowego, kiedy RaodLazer jest w 

czasie transportu

AC Mocowanie wysiêgnika pistoletu Wspiera g³ówny dŸwigar i wysiêgnik pistoletu

AD Wysuwany dŸwigar Wspiera ramiê wysiêgnika pistoletu natryskowego

AE
Ramiê wysiêgnika pistoletu 

natryskowego
Umo¿liwia nanoszenie pasów z obydwu stron pojazdu w regulowanych odleg³oœciach

AF Pistolet natryskowy do kulek Nanosi kulki na polecenie urz¹dzenia steruj¹cego

AG Pistolet do natryskowy do farby Nanosi farbê na polecenie urz¹dzenia steruj¹cego

AH Wsuwana rama mocuj¹ca Umo¿liwia po³¹czenie wysiêgnika pistoletu z ram¹ RoadPak

AJ System wskaŸników RoadPak Stanowi narzêdzie wyrównuj¹ce
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Instalacja

Na³adowaæ akumulator

Jeœli akumulator zosta³ niedawno zakupiony lub nie by³ 

u¿ywany przez d³ugi czas, nale¿y go na³adowaæ przed 

u¿yciem. 

Monta¿ systemu RoadLazer do pojazdu

Instalacja systemu RoadPak

Załadować urz¹dzenie RoadPak do pojazdu, 

korzystaj¹c z podnoœnika wid³owego lub podnoœnika 

zwyk³ego, który ma wartoœæ znamionow¹ 

odpowiadaj¹c¹ ciê¿arowi urz¹dzenia RoadPak. 

Odnoœnie informacji dotycz¹cych wagi urz¹dzenia 

RoadPak, patrz Dane Techniczne.

RoadPak mo¿e byæ zamocowany na przedzie lub z ty³u 

do pod³o¿a pojazdu, jak równie¿ w dowolnym ¿¹danym 

po³o¿eniu. Podstawa systemu RoadPak ma wymiary 

39,5 cala x 49,5 cala (1,0m x 1,25m).

Po zamocowaniu systemu RoadPak do pojazdu, nale¿y 

mocno go zabezpieczyæ, stosuj¹c wsporniki do 

mocowania we wszystkich czterech rogach albo 

mocuj¹c urz¹dzenie œrubami przez pod³ogê pojazdu do 

ramy we wszystkich czterech miejscach.

RoadLazer musi byæ w³aœciwie zamocowany, aby nie 

dopuœciæ do jego przemieszczania siê w trakcie 

transportu i eksploatacji.

Beczki na farbê s¹ ciê¿kie i mog¹ przemieszczaæ siê 

na boki przy skrêcaniu pojazdu. Beczki na farbê mog¹ 

wypaœæ z pojazdu i spowodowaæ obra¿enia lub œmieræ. 

Zabezpieczyæ beczki, gdy pojazd jest w ruchu lub w 

trakcie spryskiwania.

Farba mo¿e wyprysn¹æ przez zatyczki beczek, kiedy 

beczki s¹ pe³ne lub pojazd jest w ruchu. Nie 

przepe³niaæ beczek na farbê.

ti16442a

ti16665a

ti16653a

ti16654a

ti16664a

ti16599a

ti16443a
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Po³o¿enie filtra

Po zamocowaniu i zabezpieczeniu systemu RoadPak 

do pojazdu, nale¿y rozstawiæ zespo³y filtrów zgodnie z 

¿yczeniem. 

1. U¿yæ m³otka do poluzowania du¿ej nakrêtki 

blokuj¹cej na zespole pomp.

2. Obróciæ zespó³ filtrów do po¿¹danego po³o¿enia i 

u¿yæ m³otka do zaciœniêcia nakrêtki blokuj¹cej, a 

nastêpnie zablokowaæ zespó³ filtrów. 

Mocowanie wspornika 
wysiêgnika pistoletu

Wspornik mocuj¹cy z pojedynczym 
zaczepem (24G626) Instalacja (Opcja 1)

1. Zamontowaæ wspornik z wk³adk¹ zaczepu (A) do 

uchwytu ³¹cz¹cego (C). Upewniæ siê, ¿e czop zaczepu 

(B) przechodzi przez otwór prêta mocuj¹cego (D).

2. Docisn¹æ nakrêtkê, a¿ wspornik z wk³adk¹ zaczepu 

bêdzie doci¹gniêty do uchwytu ³¹cz¹cego i nie ma 

miêdzy nimi luzu. 

3. Zamontowaæ wspornik regulacji wysokoœci (303) do 

wspornika z wk³adk¹ zaczepu za pomoc¹ œrub 

(312), podk³adek (307) i nakrêtek (315). Nale¿y siê 

upewniæ, i¿ wspornik regulacji wysokoœci jest 

zamontowany poziomo.

4. Zamontowaæ rozk³adany wspornik (302) do 

wspornika regulacji wysokoœci (303) za pomoc¹ 

œrub (312), podk³adek (307) i nakrêtek (315). 

Umieœciæ spodni¹ czêœæ rozk³adanego wspornika 

21 do 25 cali (53 - 63 cm) od ziemi. Upewniæ siê, ¿e 

rozk³adany wspornik jest zamontowany poziomo. 

ti16782a

ti16784a

ti16783a

ti15839a

ti15955a

ti16648a
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B

ti16785a

ti15956a

315
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307
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ti15957a

21 cali - 25 cali
(53 cm - 63 cm)

302

315

302

307 312
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Wspornik mocuj¹cy RoadPak (24G627) 
Instalacja (Opcja 2)

UWAGA: Uciêcie wysiêgników mocuj¹cych RoadPak i 

umocowanie ich œrubami przez pod³ogê do ramy 

pojazdu stanowi jedn¹ z opcji, poza poni¿szymi 

sposobami monta¿u: 

Ustawienie w¹skie:

1. Wsunąć wysiêgniki mocuj¹ce RoadPak (304) 

pomiêdzy dwoma kana³ami podnoœnika wid³owego 

w ramie. 

2. Otwory, przez które przechodziæ bêd¹ œruby na 

ramie RoadPak wyznaczone zostan¹ przez 

po³o¿enie RoadPak na pojeŸdzie. Do wyboru 

znajduje siê 8 otworów na ka¿dy wysiêgnik 

mocuj¹cy. Mocowanie musi obejmowaæ 

przynajmniej dwa otwory po ka¿dej stronie.

3. Rêcznie zaciskane œruby (312), nakrêtki (315) oraz 

nak³adki (307) do mocowania.

ti16441a

ti16661a

ti16656a

ti16917a

304

ti16659a

ti16660a

315

312

307
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4. Zamontowaæ wspornik regulacji wysokoœci (303) do 

wysiêgników mocuj¹cych RoadPak (304) za pomoc¹ 

œrub (312), podk³adek (307) i nakrêtek (315). 

5. U¿yæ klucza francuskiego w celu zaciœniêcia 

wszystkich œrub, a¿ do ich zablokowania (okrêciæ 

momentem do 28 stóp-funtów)

6. Zamontowaæ rozk³adany wspornik (302) do 

wspornika regulacji wysokoœci (303). Umieœciæ 

spodni¹ czêœæ rozk³adanego wspornika 21 do 25 

cali (53 - 63 cm) od ziemi. Upewniæ siê, ¿e 

rozk³adany wspornik jest zamontowany poziomo.

UWAGA: Zaleca siê umocowanie wspornika 

mocuj¹cego œrubami przez pod³ogê pojazdu do 

ramy pojazdu.

ti16912a

315

307 312

303

ti16787a

21 cali - 25 cali
53 cm - 63 cm

302

ti16916a
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Ustawienie szerokie:

1. Przymocowaæ wsporniki (316) do systemu RoadPak 

w czterech miejscach za pomoc¹ œrub (312), 

podk³adek (307) i nakrêtek (315). Idealnym 

sposobem jest umieszczenie wsporników jak 

najdalej od siebie, w celu zapewnienia optymalnego 

podparcia. Miejsce mocowania wsporników zale¿y 

od tego, w którym miejscu system RoadPak jest 

umocowany na pojeŸdzie. 

2. Wsun¹æ wysiêgniki mocuj¹ce RoadPak (304) 

poprzez otwory wyciête w ramie i rêcznie zacisn¹æ 

wysiêgniki do wsporników za pomoc¹ œrub (312), 

podk³adek (307) i nakrêtek (315).

3. Zamontowaæ wspornik regulacji wysokoœci do 

wysiêgników mocuj¹cych RoadPak (303). 

4. U¿yæ klucza francuskiego w celu zaciœniêcia 

wszystkich œrub, a¿ do ich zablokowania (okrêciæ 

momentem do 28 stóp-funtów)

ti16657a

ti16786a

316

318

307

315

ti16913a

ti16911a

316

304

315

307

312

ti16921a

315

307

303

312

ti16924a
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5. Zamontowaæ rozk³adany wspornik (302) do 

wspornika regulacji wysokoœci (303). Umieœciæ 

spodni¹ czêœæ rozk³adanego wspornika 21 do 25 

cali (53 - 63 cm) od ziemi. Upewniæ siê, ¿e 

rozk³adany wspornik jest zamontowany poziomo.

UWAGA: Zaleca siê umocowanie wspornika 

mocuj¹cego œrubami przez pod³ogê pojazdu do 

ramy pojazdu.

Monta¿ wsuwanego dŸwigara (24G630)

Wsuwany dŸwigar ma 87,75 cala (2,2 m) d³ugoœci. 

Wsuwany dŸwigar dostarczany jest, aby sprostaæ 

potrzebom szerszych pojazdów. DŸwigar mo¿na skróciæ 

do d³ugoœci 75,75 cala (1,9 m) lub do d³ugoœci 60 cali 

(1,5 m), tak aby dostosowaæ go do pojazdów o ró¿nych 

wymiarach. 

1. Aby go skróciæ do d³ugoœci 75,75 cala, nale¿y uci¹æ 

12 cali od jego koñca do kolejnego otworu na 

dŸwigarze. Aby go skróciæ do d³ugoœci 60 cali, 

nale¿y uci¹æ 27,75 cala od jego koñca do trzeciego 

otworu, tak jak pokazano poni¿ej.

2. Po okreœleniu ¿¹danej d³ugoœci, wsun¹æ dŸwigar do 

wspornika na ceowniku.

Monta¿ wysiêgnika pistoletu (24G628, 
24G629)

1. Umieœciæ zespó³ wysiêgnika pistoletu obok pojazdu. 

2. Wyci¹gn¹æ wysuwany dŸwigar z boku pojazdu, 

gdzie znajduje siê wysiêgnik pistoletu. Unieœæ 

wysiêgnik pistoletu i przytrzymaæ wspornik 

poprzeczny w po³o¿eniu wskazanym poni¿ej. 

Wsun¹æ dŸwigar przez kó³ka, aby zosta³y one 

zamocowane na szynie dŸwigara, jak 

przedstawiono to poni¿ej.

ti16787a

21 cali - 25 cali
53 cm - 63 cm

ti16960a

302

ti16916a

ti16600a

12 cali

27,75 cala

ti16647a

ti15959a
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3. Przymocowaæ uchwyt (702) z obu stron wsuwanego 

dŸwigara. Przecisn¹æ przetyczkê (707) przez 

uchwyt, aby go zablokowaæ. Z obu stron 

wysuwanego dŸwigara przymocowaæ nakrêtkê 

(706) i œrubê (705), aby pe³ni³y funkcjê ogranicznika 

na ceowniku. 

4. Doprowadziæ wê¿e do wysiêgnika pistoletu przed 

poruszeniem ramienia, aby zapobiec zaciœniêciu kabli. 

5. Umieœciæ wysiêgnik pistoletu przy koñcu 

wsuwanego dŸwigara i przymocowaæ zagiêcie wê¿a 

do wspornika regulacji wysokoœci za pomoc¹ 

gumowej podk³adki i zacisku do wê¿a (320). 

6. Unieœæ wysiêgnik pistoletu do pozycji pionowej i 

przesun¹æ go nad rozk³adanym wspornikiem.

7. Oprzeæ wysiêgnik pistoletu na rozk³adanym wsporniku i 

umieœciæ ogranicznik tak, aby odpowiednio le¿a³ na 

rozk³adanym wsporniku. Wsun¹æ czop (321) przez 

wspornik wysiêgnika pistoletu i wspornik rozk³adany, 

aby zabezpieczyæ wysiêgnik pistoletu. Zacisn¹æ obie 

œruby (579) do do³u, aby zablokowaæ wspornik 

wysiêgnika pistoletu.

ti16662a

708

707

705

706

704

ti16658a

ti16788a

302

ti16422a

ti16918a

ti15837a

579
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Doprowadzenie wê¿a do pomp i zbiorników
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Prowadzenie wê¿a

1. Wyci¹gn¹æ wysuwany dŸwigar po jednej stronie 

pojazdu. Wyci¹gn¹æ wysiêgnik pistoletu i upewniæ 

siê, ¿e miejsce zagiêcia wê¿a zosta³o przymocowane 

w odpowiednim miejscu w celu zapewnienia pe³nego 

ruchu wysiêgnika pistoletu od jednej do drugiej 

strony. Jeœli to konieczne, dopasowaæ zacisk wê¿a 

zabezpieczaj¹cego zagiêcie.

2. Unieœæ wysiêgnik pistoletu z powrotem do 

roz³o¿onego po³o¿enia. Wyci¹gn¹æ wysuwany 

dŸwigar na drug¹ stronê pojazdu i poci¹gn¹æ na tê 

stronê wysiêgnik pistoletu w celu upewnienia siê, ¿e 

d³ugoœæ wê¿a jest odpowiednia dla pe³nego ruchu. 

3. Postawiæ wysiêgnik pistoletu z powrotem w roz³o¿onej 

pozycji i umocowaæ go. Umieœciæ wysuwany dŸwigar w 

centralnym po³o¿eniu wzglêdem pojazdu. Zablokowaæ 

wysuwany dŸwigar i wysiêgnik pistoletu, stosuj¹c dla 

ka¿dego z nich zaciski.

Pod³¹czenia wê¿a

1. Zamontowaæ rury ss¹ce do pompy RPS 2900 i 

poprowadziæ je do beczki na farbê. 

2. Zamontowaæ przewody powrotne z agregatu filtrów 

RPS 2900 i poprowadziæ je z powrotem do beczki 

na farbê. 

3. Zamontowaæ przewody farby do zespo³ów filtrów 

RPS 2900. Dla systemu dwóch kolorów, w¹¿ 

poprowadziæ od pistoletu do farby 1 do pompy 1 

oraz poprowadziæ jeden w¹¿ od pistoletu do farby 2 

do pompy 1. Poprowadziæ drugi w¹¿ od pistoletu do 

farby 2 do pompy 2.

4. Zamontowaæ przewody kulek do pojemnika na kulki.

ti16658a

ti16655a

ti15954a

ti16444a ti16445a

ti16597a

ti16446a

ti16598a
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5. Zainstalowaæ w¹¿ powietrza do szybkoz³¹cza na 

zbiorniku powietrza.

Pod³¹czenia przewodów elektrycznych

1. Pod³¹czyæ przewód wysiêgnika pistoletu do skrzynki 

po³¹czeñ. Przewód przymocowaæ do zacisku 

przewodu w celu odci¹¿enia miejsca (S) po³¹czenia.

2. Pod³¹czyæ przewód steruj¹cy do skrzynki po³¹czeñ. 

Przewód przymocowaæ do zacisku przewodu w celu 

odci¹¿enia miejsca (S) po³¹czenia. 

3. Poprowadziæ przewód steruj¹cy do kabiny pojazdu, 

nie uciskaj¹c przewodu. Przewód pod³¹czyæ do 

skrzynki steruj¹cej. Przewód poprowadziæ do 

zacisku przewodu w celu odci¹¿enia miejsca 

po³¹czenia.

ti16914a

ti16596a S

ti16595a S

ti16601a
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Instrukcje dotycz¹ce monta¿u 
przednich wskaŸników

1. Okreœliæ miejsce na pojeŸdzie w celu zamocowania 

systemu wskaŸników RoadPak, które pozwoli 

u¿ytkownikowi zobaczyæ prêt wskazuj¹cy z pozycji 

jazdy lub za pomoc¹ Systemu kamer 

zapewniaj¹cych widok na drogê. 

2. Jeœli to konieczne, nale¿y wywierciæ dwa otwory 

9/16 cala w wybranym miejscu.

3. Przymocowaæ wspornik mocuj¹cy (355) w 

wybranym po³o¿eniu za pomoc¹ œruby (359), 

podk³adki (360) i nakrêtki (361).

4. Dokrêciæ rêcznie element blokuj¹cy (6) do 

wspornika mocuj¹cego (355) za pomoc¹ œrub (357) 

i nakrêtek (358).

5. Wsun¹æ prêt podporowy (351) przez wsporniki 

(355) i zacisn¹æ zamkniêcia w celu zamocowania.

6. Zamontowaæ zacisk przed³u¿aj¹cy do prêta 

podporowego.

7. Wstawiæ prêt wskazuj¹cy (362) do prowadz¹cego 

wysiêgnika przed³u¿aj¹cego (352) i zamocowaæ go 

za pomoc¹ ga³ki (354).

8. Wyregulowaæ prêt wskazuj¹cy (352) poprzez 

poluzowanie zacisków przed³u¿aj¹cych i 

przesuniêcie prowadz¹cego wysiêgnika 

przed³u¿aj¹cego (352) do po¿¹danego po³o¿enia 

Zamocowaæ poprzez zaciœniêcie ga³ki (354).

Zamontowaæ i wyrównaæ Przedni 
mechaniczny system naprowadzania 
(opcjonalne)

Patrz instrukcje dotyczące Systemu naprowadzania.

Zamontowaæ i wyrównaæ System 
naprowadzania wideo (opcjonalne)

Patrz instrukcje dotyczące Systemu kamer 

zapewniających widok na drogę.

Zamontowaæ zestaw wci¹garek 
(opcjonalne)

Patrz Instrukcje dotyczące zestawu wciągarek.

ti16408a

ti16927a

361

360

355

359

ti16926a
357

6

358

ti17000a

355

351

ti16925a
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Eksploatacja

Procedura usuwania nadmiaru 
ciœnienia

Usuwanie nadmiaru ciœnienia pompowanej 
cieczy RPS 2900

1. Zawór hydrauliczny ustawiæ w pozycji ZAMKNIÊTY.

2. Uruchomiæ silnik na niepe³ne obroty.

3. Umieœciæ pusty kube³ pod pistoletami na farbê w 

celu przechwycenia s¹cz¹cej siê farby.

4. Upuœciæ nadmiar ciœnienia w wê¿u poprzez 

pistolety. U¿yæ programowalnego urz¹dzenia 

steruj¹cego Skipline, aby uruchomiæ ka¿dy pistolet 

przynajmniej na 3 sekundy. 

UWAGA: Zawsze upuszczaæ nadmiar ciœnienia za 

pomoc¹ pistoletów, a nie zaworów spustowych filtrów.

5. Zamkn¹æ zawory kulowe pistoletów do farby.

6. Otworzyæ wszystkie zawory spustowe, pojedynczo. 

7. Natychmiast zamkn¹æ zawory, aby nie dopuœciæ do 

wysychania farby w systemie. 

UWAGA: W przypadku podejrzenia, i¿ pistolet 

natryskowy lub w¹¿ jest ca³kowicie zapchany, lub ¿e nie 

upuszczono w pe³ni nadmiaru ciœnienia po 

zastosowaniu siê do powy¿szych kroków, nale¿y bardzo 

powoli poluzowaæ ³¹cznik koñcówki wê¿a i stopniowo 

upuœciæ nadmiar ciœnienia. Nastêpnie nale¿y poluzowaæ 

go ca³kowicie. Po czym przeczyœciæ zawór lub w¹¿.

Usuwanie nadmiaru ciœnienia z systemu 
kulek

1. Upuœciæ nadmiar ciœnienia w pojemniku na kulki, 

przekrêcaj¹c zawór systemu kulkowego do pozycji 

ZAMKNIÊTY.

Aby zapobiec przypadkowemu natryskowi lub 

uruchomieniu systemu, nale¿y wykonaæ rêczn¹ 

dekompresjê.

 Ciecz pod ciœnieniem mo¿e przedostaæ siê przez skórê 

i spowodowaæ powa¿ne uszkodzenie cia³a. W celu 

zredukowania ryzyka wtrysku lub rozprysku cieczy, 

albo uszkodzenia cia³a przez ruchome czêœci 

urz¹dzenia, nale¿y stosowaæ Procedurê usuwania 

nadmiaru ciœnienia, za ka¿dym razem gdy:

• zgodnie z instrukcj¹, nale¿y upuœciæ nadmiar 

ciœnienia;

• natrysk zostanie przerwany;

• sprawdzana jest lub naprawiana dowolna czêœæ 

urz¹dzenia;

• montowana jest lub czyszczona koñcówka 

natryskowa.

NIEBEZPIECZEÑSTWO PO¯ARU I WYBUCHU

W trakcie p³ukania systemu nale¿y zawsze pod³¹czaæ 

przewód uziemiaj¹cy 

ti15838a

ti15953a
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Usuwanie nadmiaru ciœnienia z systemu powietrza

1. Upuœciæ nadmiar ciœnienia w zbiorniku powietrza, 

przekrêcaj¹c zawór powietrza do pozycji W£¥CZONY.

WY£¥CZANIE AWARYJNE

W celu wy³¹czenia ca³ego systemu RoadLazer ustawiæ tryb 

MOCY: W£¥CZONA/WY£¥CZONA na Programowalnym 

urz¹dzeniu steruj¹cym Skipline na pozycjê WY£¥CZONA.

£adowanie materia³ów 
odblaskowych

1. Ustawiæ MOC W£¥CZONA/WY£¥CZONA na 

Programowalnym urz¹dzeniu steruj¹cym Skipline 

na pozycjê WY£¥CZONA. 

2. Ustawiæ prze³¹cznik zap³onu silnika RoadLazer na 

pozycjê WY£¥CZONY.

3. Upuœciæ nadmiar ciœnienia, otwieraj¹c zawór 

kulowy, a¿ wskaŸnik poka¿e 0.

4. Upuœciæ nadmiar ciœnienia w pojemniku na kulki, przekrêcaj¹c 

zawór systemu kulkowego do pozycji ZAMKNIÊTY.

5. Usun¹æ pokrywê z pojemnika na kulki.

6. Os³oniæ materia³y odblaskowe, aby nie dopuœciæ do 

przedostania siê brudu do pojemnika. 

7. Za³adowaæ pojemnik materia³ami odblaskowymi.

Ustawiæ wysuwany dŸwigar i 
wysiêgnik pistoletu.

1. Odblokowaæ zacisk wysiêgnika pistoletu i zaciski 

wysuwanego dŸwigara.

2. Poci¹gn¹æ wysuwany dŸwigar na praw¹ lub lew¹ 

stronê pojazdu. Zablokowaæ zaciski wysuwanego 

dŸwigara.

3. Zwolniæ wysiêgnik pistoletu z po³o¿enia pionowego i 

przesun¹æ do koñca ramienia. Powoli obni¿yæ 

wysiêgnik pistoletu i zablokowaæ przy pomocy 

zacisku.

Przygotowaæ system do 
malowania.

Ustawienia wstêpne

1. Uziemiæ opaskê uziemiaj¹c¹ RoadLazer z miejscem 

wyprowadzenia uziemienia.

2. Nape³niæ nakrêtkê uszczelniaj¹c¹ p³ynem TSL, aby 

nie dopuœciæ do jej zbyt wczesnego zu¿ycia. 

Postêpowaæ w ten sposób przy ka¿dym 

spryskiwaniu i sk³adowaniu. 

ti16961a

ti16425a

ti16423a

TI3058A�

Approximate 
Fill Level

ti5240a



Eksploatacja

3A1754D 21

3. Sprawdziæ poziom oleju w silniku. Jeœli to 

konieczne, dodaæ SAE 10W-30 (latem) lub 5W-20 

(zim¹).

4. Nape³niæ zbiornik paliwa. 

5. Sprawdziæ poziom oleju hydraulicznego. Dodawaæ 

jedynie olej hydrauliczny Graco, ISO 46 169236 (5 

galonów/18,9 litra) lub 207428 (1 galon/3,8 litra). 

Pojemnoœæ zbiornika hydraulicznego wynosi oko³o 

4,0 galona (15,14 litra).

6. Sprawdziæ poziom oleju w kompresorze. UWAGA: 

Widoczny czerwony punkt oznacza, i¿ nale¿y dolaæ 

olej. 

7. Sprawdziæ, czy wszystkie połączenia wê¿a i 

instalacji s¹ szczelne.

8. Przekrêciæ przewodu hydrauliczne do pozycji 

zamkniêtej.

9. Przekrêciæ dŸwigniê pompy przy pistoletach 1/4 

obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 

zegara do pozycji ZAMKNIÊTA.

10. Umieœciæ rurkê ss¹c¹ i rurkê syfonu w uziemionym 

metalowym kuble czêœciowo wype³nionym ciecz¹ 

do p³ukania. Pod³¹czyæ przewód uziemiaj¹cy do 

kub³a i do wyprowadzenia uziemienia. 

11. Obróciæ zawór zalewowy pompy w dó³. 

12. Zamocowaæ czysty filtr siatkowy.

UWAGA: Odleg³oœæ pomiêdzy dnem filtra a rurk¹ 

ssącą musi minimalnie wynosiæ 0,5 cala.

13. Ustawiæ najni¿sze ciœnienie, obracaj¹c regulator w 

kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

(cold)

ti16447a

Safe Range (cold)ti5243a

ti16789a

ti15838a

ti15953a

ti16547a

ti16552a

ti16553a
0,5 cala.

ti16919a
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Uruchomiæ silnik.

1. Ustawiæ MOC na Programowalnym urz¹dzeniu 

steruj¹cym Skipline w pozycji W£¥CZONA.

2. UWAGA:

3. Ustawiæ prêdkoœæ na niepe³nych obrotach i 

przekrêciæ kluczyk.

4. Po w³¹czeniu silnika nale¿y wy³¹czyæ ssanie.

Wybraæ/przygotowaæ pompy

1. Otworzyæ zawór hydrauliczny w celu uruchomienia 

pomp.

2. Obróciæ regulator ciœnienia w kierunku zgodnym z 

ruchem wskazówek zegara, do momentu gdy 

pompa zacznie dzia³aæ.

3. Gdy p³yn do p³ukania wyp³ynie z przewodów 

zwrotnych, ustawiæ zawór hydrauliczny do pozycji 

ZAMKNIÊTY.

4. Umieœciæ rurki ss¹ce w beczkach z farb¹.

5. Otworzyæ zawór hydrauliczny w celu uruchomienia 

pomp.

W okreœlonych warunkach benzyna jest wyj¹tkowo 

³atwopalna i wybuchowa. Paliwo mo¿e wytrysn¹æ z 

³¹cznika przewodu paliwowego, gdy jest on od³¹czony 

od silnika. Paliwo mo¿e zetkn¹æ siê z gor¹cym t³umikiem 

i spowodowaæ po¿ar lub wybuch. W celu zmniejszenia 

ryzyka po¿aru lub wybuchu, nale¿y zawsze 

odpowietrzaæ zbiornik paliwa i pozwoliæ na schłodzenie 

siê t³umika przed od³¹czeniem przewodu paliwowego.

ti16920a

ti16922a

ti15838a

ti16645a

ti16920a
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6. Gdy p³yn do p³ukania wyp³ynie z przewodów 

zwrotnych, ustawiæ zawór hydrauliczny do pozycji 

ZAMKNIÊTY.

7. Zamkn¹æ wszystkie zawory bezpieczeñstwa.

8. Umieœciæ przewody zwrotne w beczkach z farb¹.

Przygotowaæ pistolety

1. Zamkn¹æ zawór powietrza w celu sprê¿enia 

systemu powietrza.

2. Otworzyæ wy³¹cznie zawory kulowe pistoletów 

natryskowych odpowiadaj¹ce pompom farby lub 

stosowanemu kolorowi. UWAGA: Nigdy nie 

otwieraæ jednoczeœnie obu zaworów kulowych na 

dwukolorowym pistolecie. Mo¿e to spowodowaæ 

zabrudzenie farby danego koloru.

3. W³¹czyæ pistolety za pomoc¹ Programowalnego 

urz¹dzenia steruj¹cego Skipline (patrz Instrukcje 

obsługi Urządzenia sterującego Skipline).

4. Umieœciæ pusty kube³ pod pistoletami natryskowymi w 

celu przechwycenia s¹cz¹cego siê z nich materia³u.

5. Ustawiæ zawory hydrauliczne do pozycji 

W£¥CZONY w celu uruchomienia pomp.

6. Wy³¹czyæ pistolety za pomoc¹ Programowalnego 

urz¹dzenia steruj¹cego Skipline. 

W³¹czyæ system kulkowy.

1. Przekrêciæ zawór systemu kulkowego do pozycji 

W£¥CZONY. 

2. Ustawiæ po¿¹dane ciœnienie pojemnika z kulkami, 

przekrêcaj¹c ga³kê regulacyjn¹.

3. Usun¹æ opaskê uziemiaj¹c¹ z miejsca 

wyprowadzenia uziemienia i j¹ zabezpieczyæ.

4. System jest teraz gotowy do malowania. Wybraæ 

pistolety 1 lub 2 za pomoc¹ Programowalnego 

urz¹dzenia steruj¹cego Skipline.

Rozpocz¹æ spryskiwanie

Wybraæ odpowiedni sposób postêpowania z menu systemu 

steruj¹cego RoadLazer. Patrz instrukcja obsługi Urządzenia 

sterującego Skipline.

ti16551a
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P³ukanie systemu

Przep³ukaæ system odpowiednim rozpuszczalnikiem. 

Zweryfikowaæ system pod ciœnieniem pod k¹tem 

przecieków. Jeœli zostan¹ one odnalezione, usun¹æ 

nadmiar ciœnienia i naprawiæ przecieki. Ponownie 

zwiêkszyæ ciœnienie w systemie i sprawdziæ przecieki.

1. Uziemiæ RoadLazer z zaciskiem uziemiaj¹cym do 

miejsca wyprowadzenia uziemienia. 

UWAGA: Zarówno zacisk uziemiaj¹cy, jak i opaska 

uziemiaj¹ca s¹ konieczne do bezpiecznej eksploatacji 

RoadLazer. Zacisk uziemiaj¹cy przeznaczony jest do 

u¿ytku stacjonarnego. 

2. Ustawiæ zawory hydrauliczne pomp do pozycji 

WY£¥CZONY.

3. Nape³niæ 5-galonowe wiadro wod¹ lub odpowiednim 

rozpuszczalnikiem. Umieœciæ w¹¿ ss¹cy do farby w 

wiadrze.

4. Umieœciæ przewody zwrotne do farby w pustym 

kuble.

5. Otworzyæ wszystkie zawory bezpieczeñstwa pompy 

do farby.

6. W³¹czyæ Programowalne urz¹dzenie steruj¹ce 

Skipline. 

UWAGA: Urz¹dzenie nie uruchomi siê dopóki 

Urz¹dzenie steruj¹ce nie bêdzie w³¹czone.

7. Uruchomiæ silnik w sposób nastêpuj¹cy:

a. W³¹czyæ ssanie.

b. Ustawiæ przepustnicê.

c. Przekrêciæ kluczyk.

d. Po w³¹czeniu silnika nale¿y wy³¹czyæ ssanie.

e. Otworzyæ do po³owy przepustnicê.

8. Ustawiæ zawór hydrauliczny do pozycji W£¥CZONY 

w celu uruchomienia pomp.

9. Gdy woda/rozpuszczalnik wyp³ynie z pistoletu 

natryskowego, ustawiæ zawór hydrauliczny do 

pozycji ZAMKNIÊTY.

10. Zamkn¹æ zawory bezpieczeñstwa. 

Wykonaæ Procedurê usuwania nadmiaru ciœnienia.

ti15838a
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NIEBEZPIECZEÑSTWO PO¯ARU I WYBUCHU W 

celu ograniczenia iskrzenia i rozpryskiwania, 

zawsze usuwaæ koñcówkê natryskow¹ pistoletu i 

mocno przyciskaæ metalow¹ czêœæ pistoletu do 

boku uziemionego metalowego wiadra podczas 

p³ukania.
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11. Otworzyæ wy³¹cznie zawory kulowe pistoletów 

natryskowych odpowiadaj¹ce pompom farby lub 

stosowanemu kolorowi. UWAGA: Nigdy nie 

otwieraæ jednoczeœnie obu zaworów kulowych na 

dwukolorowym pistolecie. Mo¿e to spowodowaæ 

zabrudzenie farby danego koloru.

12. Umieœciæ pusty kube³ pod pistoletami natryskowymi 

w celu przechwycenia s¹cz¹cego siê z nich 

materia³u.

13. W³¹czyæ pistolety za pomoc¹ Programowalnego 

urz¹dzenia steruj¹cego Skipline.

14. Ustawiæ zawory hydrauliczne do pozycji 

W£¥CZONY w celu uruchomienia pomp.

15. Gdy woda/rozpuszczalnik wyp³ynie z pistoletu 

natryskowego, ustawiæ zawór hydrauliczny do 

pozycji ZAMKNIÊTY.

16. Wy³¹czyæ pistolety za pomoc¹ Programowalnego 

urz¹dzenia steruj¹cego Skipline.

17. Wy³¹czyæ silnik i Programowalne urz¹dzenie 

steruj¹ce Skipline.

18. Zawory bezpieczeñstwa pomp do farby oraz zawory 

kulowe pistoletów natryskowych pozostawiæ 

otwarte.

19. Usun¹æ opaskê uziemiaj¹c¹ z miejsca 

wyprowadzenia uziemienia i j¹ zabezpieczyæ.

ti16920a
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Zabezpieczanie wysiêgnika 
pistoletu do transportu

UWAGA: Nigdy nie przewoziæ urz¹dzenia RoadLazer, 

gdy zawory kulowe pistoletów do farby s¹ otwarte, 

system znajduje siê pod ciœnieniem, a silnik jest w 

ruchu, gdy¿ mog³oby to spowodowaæ uszkodzenie 

komponentów.

1. Odblokowaæ czerwon¹ dŸwigniê zacisku wysiêgnika 

pistoletu na wysuwanym dŸwigarze.

2. Unieœæ wysiêgnik pistoletu od ziemi i pchn¹æ go do 

centralnego po³o¿enia wzglêdem RoadLazer.

3. Wyci¹gn¹æ czop zaczepu wysiêgnika pistoletu z 

ramy.

4. Ponownie umieœciæ czop zaczepu wysiêgnika 

pistoletu w ramie i zabezpieczyæ go zaciskiem.

5. Odblokowaæ dwie czerwone dŸwignie zacisków i 

umieœciæ wysuwany dŸwigar centralnie wzglêdem 

pojazdu.

6. Zablokowaæ trzy czerwone dŸwignie zacisków w 

celu zabezpieczenia wysuwanego dŸwigara i 

wysiêgnika pistoletu.

ti16425a
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Urz¹dzenie RoadLazer w pozycji
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Dane techniczne

Maksymalne ciœnienie robocze

Farba 2900 psi (200 barów)

Hydraulika 1950 psi (134 barów)

System szklanych kulek 75 psi (5 barów)

Maksymalny przep³yw farby 4,5 galonów na minutê przy ciœnieniu 2000 psi (138

barów)

Ciœnienie operacyjne spustu wyzwalanego powietrzem

Minimum 80 psi (5,5 barów)

Maksimum 200 psi (14 barów)

Poziomy g³oœnoœci - mierzone w odleg³oœci 6,2 stopy (2 m) 

w maksymalnych warunkach operacyjnych na ISO-3744

Poziom mocy akustycznej 111,7 dB(A)

Poziom ciœnienia akustycznego 91,7 dB(A)

Ciê¿ar

Pompa RoadPak 24G624 (1) 850 funtów (386 kg)

Pompa RoadPak 24G625 (2) 950 funtów (431 kg)

Wysiêgnik pistoletu do pompy 24G629 (2) 134 funty (61 kg)

Wsuwana rama mocuj¹ca 24G627 170 funtów (77 kg)

Zaczepowa rama montuj¹ca 24G626 120 funtów (54 kg)

Silnik Kohler 18HP®

Pojemnoœæ zbiornika oleju hydraulicznego 4 galony (15 litrów)

Olej kompresora Niedetergentowy olej 9502 SAE 30W

Olej hydrauliczny Zatwierdzone przez Graco 169236 (5 galonów) 207428

(1 galon) ISO 46

Pojemnoœæ szklanej kulki 450 funtów (204 kg)

Kohler jest zarejestrowanym znakiem towarowym spó³ki 
Kohler Co.®
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Standardowa gwarancja firmy Graco

Standardowa gwarancja firmy Graco gwarantuje, ¿e wszystkie urz¹dzenia wymienione w tym podrêczniku, a wyprodukowane przez firmê Graco i 

opatrzone jej nazw¹, by³y w dniu ich sprzeda¿y nabywcy wolne od wad materia³owych i wykonawczych. O ile firma Graco nie wystawi³a specjalnej, 

przed³u¿onej lub skróconej gwarancji, produkt jest objêty dwunastomiesiêczn¹ gwarancj¹, na naprawê lub wymianê wszystkich uszkodzonych 

czêœci urz¹dzenia, które firma Graco uzna za wadliwe. Gwarancja zachowuje wa¿noœæ wy³¹cznie dla urz¹dzeñ montowanych, obs³ugiwanych i 

konserwowanych zgodnie z zaleceniami pisemnymi firmy Graco.

Gwarancja nie obejmuje przypadków ogólnego zu¿ycia urz¹dzenia oraz wszelkich uszkodzeñ, zniszczeñ lub zu¿ycia urz¹dzenia, powsta³ych w 

wyniku niew³aœciwego monta¿u czy wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, korozji, wytarcia elementów, niew³aœciwej lub niefachowej 

konserwacji, zaniedbañ, wypadku przy pracy, niedozwolonych manipulacji lub wymiany czêœci na inne, nie oryginalne. Za takie przypadki firma 

Graco nie ponosi odpowiedzialnoœci, podobnie jak za niew³aœciwe dzia³anie urz¹dzenia, jego zniszczenie lub zu¿ycie spowodowane 

niekompatybilnoœci¹ z konstrukcjami, akcesoriami, sprzêtem lub materia³ami innych producentów, tudzie¿ niew³aœciw¹ konstrukcj¹, monta¿em, 

dzia³aniem lub konserwacj¹ tych¿e.

Warunkiem gwarancji jest zwrot na w³asny koszt reklamowanego wyposa¿enia do autoryzowanego dystrybutora firmy Graco w celu weryfikacji 

reklamowanej wady. Jeœli reklamowana wada zostanie zweryfikowana, firma Graco naprawi lub wymieni bezp³atnie wszystkie uszkodzone czêœci. 

Wyposa¿enie zostanie zwrócone do pierwotnego nabywcy z op³aconym transportem. Jeœli kontrola wyposa¿enia nie wykryje wady materia³owej 

lub wykonawstwa, naprawa bêdzie wykonana wed³ug uzasadnionych kosztów, które mog¹ obejmowaæ koszty czêœci, robocizny i transportu.

NINIEJSZA GWARANCJA JEST GWARANCJ¥ WY£¥CZN¥, A JEJ WARUNKI ZNOSZ¥ POSTANOWIENIA WSZELKICH INNYCH 

GWARANCJI, ZWYK£YCH LUB DOROZUMIANYCH, Z UWZGLÊDNIENIEM, MIÊDZY INNYMI, GWARANCJI USTAWOWEJ ORAZ 

GWARANCJI DZIA£ANIA URZ¥DZENIA W DANYM ZASTOSOWANIU. 

Wszystkie zobowi¹zania firmy Graco i prawa gwarancyjne nabywcy podano powy¿ej. Nabywca potwierdza, ¿e nie ma prawa do ¿adnych innych 

form zadoœæuczynienia (miêdzy innymi odszkodowania za utracone przypadkowo lub umyœlnie zyski, zarobki, uszkodzenia osób lub mienia, lub 

inne zawinione lub niezawinione straty). Wszelkie czynnoœci zwi¹zane z dochodzeniem praw w zwi¹zku z tymi zastrze¿eniami nale¿y zg³aszaæ w 

ci¹gu dwóch (2) lat od daty sprzeda¿y.

FIRMA GRACO NIE DAJE ¯ADNEJ GWARANCJI RZECZYWISTEJ LUB DOMNIEMANEJ ORAZ NIE GWARANTUJE, ¯E URZ¥DZENIE 

BÊDZIE DZIA£AÆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, STOSOWANE Z AKCESORIAMI, SPRZÊTEM, MATERIA£AMI I ELEMENTAMI INNYCH 

PRODUCENTÓW SPRZEDAWANYMI PRZEZ FIRMÊ GRACO. Czêœci innych producentów, sprzedawane przez firmê Graco (takie jak silniki 

elektryczne, spalinowe, prze³¹czniki, w¹¿, itd.), objête s¹ gwarancj¹ ich producentów, jeœli jest udzielana. Firma Graco zapewni nabywcy pomoc w 

dochodzeniu roszczeñ w ramach tych gwarancji.

Firma Graco w ¿adnym wypadku nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody poœrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe wynikaj¹ce z dostawy 

wyposa¿enia firmy Graco b¹dŸ dostarczenia, wykonania lub u¿ycia jakichkolwiek produktów lub innych sprzedanych towarów na skutek 

naruszenia umowy, gwarancji, zaniedbania ze strony firmy Graco lub innego powodu.

Informacja o firmie Graco
Najnowsze informacje na temat produktów firmy Graco znajduj¹ siê na stronie www.graco.com.

W CELU Z£O¯ENIA ZAMÓWIENIA nale¿y skontaktowaæ siê z dystrybutorem firmy Graco lub po³¹czyæ siê z 

numerem 1-800-690-2894, aby zidentyfikowaæ najbli¿szego dystrybutora.
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