
FIELDLAZER™

Zcela nové aplikační zařízení společnosti Graco 
pro vodorovné značení sportovních ploch

FIELDLAZER™

• Bezvzduchová technologie

• Ostré, lesklé a vždy stejně široké čáry

• Jednoduché použití, čištění i skladování

HLAVNÍ VÝHODY

Většina typů barev na vodorovné značení

MATERIÁLY

Stříkací zařízení - Bezvzduchové aplikace pro vodorovné značení

w
w

w
.g

ra
co

.b
e



© 2007 Graco N.V. . Formulář č. 336529 CZ (Rev.C) . 10/07 . Vytištěno v Evropě.
Společnost Graco má certifikaci ISO 9001.

Všechny údaje, ilustrace a technické specifikace obsažené v tomto dokumentu 
vycházejí z nejnovějších informacích o výrobku dostupných v době uveřejnění. 

Právo změn bez předchozího upozornění je vyhrazeno.

GRACO N.V. • Fluid Handling Solutions
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel. (32) 89 770 700 • Fax (32) 89 770 777
www.graco.be ( Evropa)

Změna šířky paprsku stříkání
bez použití nářadí:
Rozevřete kryt stříkacího
zařízení
nebo změňte výšku pistole
nebo vyměňte stříkací trysku

Odpojitelná ruční pistole
Hadice 7,5 m
Bez použití nářadí

Typické způsoby použití
Dlouhé rovné čáry
Kreslení kruhů, oblouků, rohů
Pro stříkání šablon, log nebo velkých pevných ploch pouze odpojte pistoli z držáku

Předem nastavitelné
a automatické
udržování 
konstantního tlaku
“Hloubkové” stříkání: 
čáry jsou vidět i po posekání
trávy

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pistole
243283 Pistole SG-3™, držák

RAC®5, tryska RAC®5,515

Nástavce k pistoli
243298 Nástavec k pistoli 75 cm

pro práci s šablonou
287591 Prodlužovací rameno 

k pistoli FieldLazer Pistole
dosáhne dále a lze s ní dělat
čáry přímo v brankovišti

Hlavní filtry k pumpě
246425 30 mesh
246384 60 mesh
246382 100 mesh
246383 200 mesh

Hadice
243954 Hadice Duraflex

7,5 m x 3/16”

Kryt
287590 Víko na nádobu s barvou
15F514 Těsnící zátka FieldLazer 

pro utěsnění barvy v kbelíku
nebo plechovce

Další příslušenství
287584 Držák na nápoje a kelímek

pro uložení trysek FieldLazer

Tabulka trysek

Držák
243161 Držák HandTite™ RAC®5

Kapaliny
206994 Mazivo TSL™ 0,25 l
243103 Konzervační Armor™ 1 l

Zařízení je dodáváno kompletní, s hadicí Duraflex™ 7,5 m x 3/16”, pistolí SG2™, držákem HandTite™, tryskou na stříkání pruhů LL5-421,
2 stříkacími kryty, víkem na nádobu s barvou, mazivem TSL 0,25 l a kontrolním vysokotlakým manometrem.
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FIELDLAZER™

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Čára je zcela hotová hned
napoprvé. 
Barva nanášená bezvzduchovou
technologií rychleji zaschne. 
Hřiště lze použít krátce po
aplikaci.

Vysoce výkonná 
pístová pumpa
Praxí mnohonásobně 
ověřená
Skvělý design, kvalitní použité materiály, 
dlouhá životnost

Sklápěcí ovládací
rukojeť
Usnadňuje transport

Objednací čísla:
Max. pracovní tlak
Max. průtok kapaliny
Motor Honda® GX31

Objem palivové nádrže
Hmotnost

FieldLazer™

248777
60 barů

1,9 l/min
čtyřtaktní benzínový motor s rozvodem OHV 

30 cm3, 1,5 HP (1,1 kW)
0,7 l

36 kg

✔

✔

✔

5 cm 10 cm
LL5215 LL5315
LL5217 LL5319
LL5219 LL5321
10 - 15 cm
LL5417
LL5419
LL5421

Bezvzduchové stříkání:
Kvalitní rozprašení barvy
Vytváří velmi jemný nástřikový
obraz
Lesklé, ostré a vždy stejně
široké čáry

Hlavní filtr Easy Out™
Vícenásobná filtrace barvy 
Nikoli až v trysce
Ucpávání trysky je věcí minulosti

Velká kola
Extrémně lehká, paprsková vysoká kola
Nastříkání rovnějších, hladších a ostře
ohraničených čar je nyní méně pracné

Jednoduché
ovládací prvky
Zmáčkněte pouze
spoušť

Podávání barvy z originálních obalů pomocí
pružné sací hadice
Odpadá nepříjemná práce s čištěním nádrží,
tlakových zásobníků a plechovek


