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FIELDLAZER
Hydrodynamiczne urządzenia Graco
do malowania linii na nawierzchniach sportowych

ZALETY URZĄDZENIA
• Technologia hydrodynamicznego natryskiwania pod wysokim ciśnieniem zapewnia lepsze
pokrycie na trawie, dzięki czemu można uzyskać profesjonalne, wyraźne i jasne linie
• Łatwość użycia, czyszczenia i przechowywania pozwala znacząco skrócić czas pracy
• Demontowalny pistolet natryskowy umożliwia malowanie przy użyciu szablonów
oraz malowanie punktów rzutów rożnych

Pavement and Marking Applications
FIELDLAZER ™ S90 - FIELDLAZER ™ S100

™

FIELDLAZER

Zapewnij swoim boiskom sportowym to na co zasługują:
WYSOKIEJ JAKOŚCI LINIE

FIELDLAZER™ - TECHNOLOGIA LIDERA
Z ZAKRESU MALOWANIA PASÓW
DROGOWYCH PRZYSTOSOWANA DO
MALOWANIA NAWIERZCHNI SPORTOWYCH!

Obsługa za pomocą
jednego przycisku
Wystarczy wlać farbę i nacisnąć
przycisk, aby rozpocząć pracę. To takie
proste! Urządzenie jest wyposażone we
wskaźnik niskiego stanu akumulatora.

Urządzenie do malowania linii Graco FieldLazer S100
wprowadzone w 2004 r. obecnie jest używane przez
czołowe europejskie kluby piłkarskie. Było to pierwsze
urządzenie do malowania linii na nawierzchniach
sportowych, które korzystało ze sprawdzonej
technologii hydrodynamicznego natryskiwania pod
wysokim ciśnieniem Graco. Zostało ono opracowane
wspólnie z profesjonalistami w dziedzinie malowania
powierzchni sportowych i zostało uznane za jedno
z najlepszych urządzeń do malowania linii.

Bezobsługowy akumulator 12 V
W pełni naładowany akumulator pozwala
pomalować do 10 boisk piłkarskich
Ładowarka
Wbudowane złącze (widoczne na ilustracji)
ułatwia ładowanie po każdym użyciu (w zestawie)

Teraz Graco z dumą przedstawia nowy produkt
z serii FieldLazer:
FIELDLAZER S90
Prostota zasilania z akumulatora połączona
z hydrodynamiczną technologią wysokiego
ciśnienia pozwalającą oszczędzać farbę.
Dzięki demontowalnemu zasobnikowi Tilt-NPour, obsłudze za pomocą jednego przycisku
i sprawdzonym dyszom RAC 5 rozpoczęcie pracy,
używanie i czyszczenie modelu S90 jest niezwykle
łatwe, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Filtr Easy Out™ (100 mesh)
Bezproblemowa obsługa dzięki dużej pojemności
i możliwości demontażu bez użycia narzędzi

FIELDLAZER S100

Składany uchwyt
Łatwy transport

Oryginalny syfon pojemnika
Eliminuje konieczność czyszczenia
pojemników i zbiorników

Wysokiej wydajności
pompa tłokowa
Sprawdzona,
trwała konstrukcja

Materiały i zastosowania

Obejrzyj ﬁlm dotyczący
zastosowań pod adresem:
http://17.graco.eu.com

W przypadku natrysku bezpowietrznego farba jest rozpylana
w postaci drobnych cząstek, co pozwala uzyskać jasne,
wyraźne i równe linie. Wyraźną linię można uzyskać już po
jednokrotnym malowaniu. Farba natryskiwana bezpowietrznie
schnie szybciej, dzięki czemu można szybciej zacząć korzystać
z boiska po zakończeniu malowania.
Urządzenia FIELDLAZER obsługują większość farb do malowania
linii. Model S90 obsługuje tylko farby wodne.

FIELDLAZER S90

DOBRZE WIEDZIEĆ
Demontowalny zasobnik Tilt-N-Pour (22 litry)
- Szybkie nalewanie i oszczędność pozostałej
farby
- Możliwość demontażu w celu ułatwienia
czyszczenia

TECHNOLOGIA WYSOKIEGO CIŚNIENIA
FIELDLAZER
Urządzenie działa przy ponad 10-krotnie wyższym ciśnieniu
niż obecnie dostępne modele działające przy niskim
ciśnieniu. Pozwala to obniżyć zużycie farby nawet o 50%
i uzyskiwać profesjonalne, jasne linie.
Modele działające przy niskim ciśnieniu
nanoszą farbę na ziemię, a nie na trawę;
tracąc nie tylko fabę ale także wodę, czas
i pieniądze.

Wszystkie modele FieldLazer korzystają
z technologii wysokiego ciśnienia
i precyzyjnych dysz RAC 5, dzięki czemu
strumień natryskiwania pokrywa obie
strony źdźbła trawy, a nie glebę.

Urządzenie FieldLazer pozwala uzyskiwać
profesjonalne, wyraźne i jasne linie oraz zaoszczędzić
farbę, wodę, czas i pieniądze.

Demontowalny
pistolet ręczny
- W zestawie z wężem
o długości 7,5 m.
Demontaż bez użycia
narzędzi.
- Wystarczy odłączyć
pistolet, aby
malować szablony,
logo lub duże obszary.

Regulowane osłony natryskowe
Wyraźne, proste linie nawet przy
wietrznej pogodzie (w zestawie).
Możliwość zmiany szerokości natryskiwania,
wysokości pistoletu i dyszy bez użycia narzędzi.

Niezwykła stabilność i elastyczność
- Urządzenie Fieldlazer jest wyposażone w trójkołową podstawę, która umożliwia
łatwe manewrowanie w punktach rzutów rożnych, łukach, okręgach i szablonach
oraz na liniach prostych.
- Urządzenie Fieldlazer S90 jest wyposażone w duże koła przeznaczone do poruszania
się po murawie, które zapewniają większą stabilność podczas malowania łuków i linii
prostych.
- Aby malować przy użyciu szablonów, wystarczy odłączyć pistolet od urządzenia
Fieldlazer. Urządzenie Fieldlazer S90 może być wyposażone w zestaw szablonów
zwiększających zasięg podczas malowania przy użyciu szablonów.

! WSKAZÓWKA
Obrotowe dysze FieldLazer
LL5 RAC 5 (Reverse-A-Clean®)
pozwalają uzyskać wyraźne
krawędzi linii i równomierny rozkład farby na
całej linii. W przypadku zatkania dyszy wystarczy
obrócić ją o 180° w celu jej odetkania.
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FIELDLAZER – akcesoria
Wydobądź większe możliwości ze swojego urządzenia,
korzystając z naszych profesjonalnych akcesoriów

Popraw jakość aplikacji
FieldLazer S90

FieldLazer S100

Wąż i zestawy węży (230 bar)
24R236
Zestaw szablonów - 4,5 m
238959
Wąż biczowy BlueMax™ II - 3/16 cala x 1,4 m

Pistolet i przedłużka
243011
Pistolet SG2
243298
Przedłużka z osłoną RAC 5 - 75 cm

Akumulator
16U160
Akumulator - 12 V
126969
Ładowarka - 12 V
Kontrolka świetlna informuje o postępie ładowania.

Filtry do pomp Easy Out™
246425
30 mesh
246382
100 mesh

246384
246383

60 mesh
200 mesh

Wąż (230 bar)
243954
Wąż DuraFlex™ - 3/16 cala x 7,5 m

Osłony natryskowe
24P894
Pełny zestaw osłon natryskowych S90

Inne
287590
15F514
206994

Filtry pistoletu Easy Out™
287032
60 mesh (czarny)
287033
100 mesh (niebieski)
287034
60 mesh + 100 mesh

Pokrywa pojemnika zestawu
Złącze zbiornika
TSL™ - 0,25 l

FieldLazer S90 + FieldLazer S100

FieldLazer S90 + FieldLazer S100

Płyn
253574
Pump Armor™ - 1 l
Płyn do stosowania w czasie przechowywania urządzenia
zapobiega zapychaniu pompy podczas ponownego użycia.

Tabela dysz - LL5

Osłona
243161

Osłona RAC 5

Inne
287584

Zintegrowany uchwyt napojów i dysz

5 cm

10 cm

10-15 cm

LL5215

LL5315*

-

LL5217

LL5317*

LL5417

LL5219

LL5319*

LL5419

-

LL5321

LL5421

-

LL5323

LL5423

(*) Zalecane rozmiary dysz dla modelu S90

FIELDLAZER

Dane techniczne

Wystarczy rozpakować i nalać farby.
Wysyłane urządzenia są gotowe do natryskiwania.
Zawartość zestawu urządzenia natryskowego FieldLazer S90:
1 akumulator (12 V), 1 ładowarka, wąż BlueMax™ II
(3/16 cala x 1,4 m), pistolet natryskowy FieldLazer S90,
osłona HandTite™ RAC 5, dysza do malowania linii LL5315,
osłony natryskowe i zasobnik o pojemności 22 l.
Zawartość zestawu urządzenia natryskowego FieldLazer S100:
Wąż DuraFlex™ (3/16 cala x 7,5 m), pistolet SG2™, osłona
HandTite™ RAC 5, dysza do malowania linii LL5421, osłony
natryskowe, pokrywa pojemnika, TSL™ (0,25 l) i manometr.

Produkt oferowany przez:

Numery katalogowe: dla Europy
dla Wielkiej Brytanii
Maks. ciśnienie robocze - bar (PSI)
Maksymalna wydajność - l/min (gal/min)
Maksymalny rozmiar dyszy
Osłona + dysza (standardowa)
Masa - kg (lb)
Typ silnika
Moc silnika - kW (KM)

GRACO BVBA • Fluid Handling Solutions
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: (32) 89 770 700 • Faks: (32) 89 770 777
www.graco.com

FIELDLAZER S90
24R023
24R370
62 (900)
0,42 (0,11)
0,019 cala
RAC 5 + LL5315
27 (60)
Akumulator prądu stałego
Akumulator 12 V

FIELDLAZER S100
248777
—
62 (900)
1,9 (0,50)
0,023 cala
RAC 5 + LL5421
36 (80)
Silnik spalinowy
4-suwowy silnik OHV
Honda® GX 30 cm3
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