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THERMOLAZER™ - THERMOLAZER™ PROMELT™

Aplikácie povrchov a vodorovného značenia

Zariadenie na aplikáciu 
termoplastického vodorovného dopravného značenia

THERMOLAZER
™

• SmartDieTM II, umožňuje rýchlu výmenu nástavca pre rýchle a pohodlné zmeny šírky čiary.

• Taviaca nádoba (ProMeltTM) pre prípravu 135 kg termoplastického materiálu za menej ako
hodinu je súčasťou zariadenia, teda nie je potrebná žiadna externá nádoba.

• Zariadenie je kompatibilné s vozíkom LineDriverTM so sedadlom pre pracovníka, kvôli 
  lepšiemu pohodliu a vyššej produktivite práce.

VÝHODY ZARIADENIA



Nástavec SmartDie II 
10 cm x 10 cm x 10 cm 

V roku 1995 Graco® uviedlo na trh prvé 
zariadenie pre aplikáciu vodorovného 
značenia. Každá nová generácia
zariadení priniesla nové technológie a 
parametre až vznikla rada zariadení 
Graco LineLazer™, ktorá vytvorila 
štandard v ručne vedených airless 
striekacích zariadeniach. 

ThermoLazer™

Ručne vedené aplikačné zariadenie pre 
termoplastické materiály je logickým “krokom 
vpred” v našom záväzku neustále zdokonaľovať 
technológiu pre profesionálne aplikácie 
vodorovného značenia. 
ThermoLazer v sebe ukrýva inovatívne aplikačné 
zariadenie, jednoduché na používanie. Ale 
niekedy dobré, nie je dosť dobré...

ThermoLazer™ ProMelt

Zabudovaný systém s rýchlym tavením 
THERMOLAZER PROMELT pripraví na 
aplikáciu jedno vrece materiálu za menej než 
8 minút. Tento patentovaný systém sa čoskoro 
stane novým štandardom pre nasledujúce roky.

Správne riešenie pre termoplastické vodorovné značenie

THERMOLAZER™

Trojplameňový aplikačný horák
Spoľahlivý a bezpečný systém, pracujúci
aj za drsných klimatických podmienok.

SmartDie™ II
a jeho odpájací systém 

Vám umožňuje rýchlu výmenu 
širokej rady nástavcov bez použitia 

akéhokoľvek ďalšieho náradia.

Miešací systém PaddleMax™ vs. QuadMelt™

Zásobník miešacieho lopatkového systému 
PaddleMax Dual poskytuje zdokonalené a menej 
namáhavé miešanie materiálu v zariadení 
ThermoLazer. Štvorkomorový taviaci systém
QuadMelt môže pripraviť až 135 kg materiálu za 
menej ako 1 hodinu, čím dokáže zdvojnásobiť vašu 
dennú produktivitu.

Parkoviská, priechody pre chodcov, vodorovné značenie, križovatky, cyklocesty, 
letiská, prejazdové priestory...nie sú problémom. ThermoLazer bol navrhnutý tak, aby 
bol schopný spracovať a aplikovať takmer všetky typy termoplastických materiálov, 
alkydových ako aj uhľovodíkových materiálov vo vreciach a/alebo v blokoch.

Široký výber aplikačných nástavcov Vám umožní vytvoriť súvislé čiary (5 - 30 cm 
široké), prerušované čiary a rovnako aj dvojité čiary použitím špeciálneho nástavca 
pre aplikáciu dvoch čiar. Používaním šablón môžete realizovať rôzne značky 
(informatívne, výstražné, zákazové, atď.)

Materiály a aplikácie

Nastavenie 4 úrovní dávkovania balotiny
Ovládajte dávkovanie balotiny prostredníctvom 
jednoduchej beznástrojovej regulácie. 
Dávkovacie zariadenie mechanicky dávkuje 
balotinu do materiálu. Možnosť nastavenia 
dvojitej dávky umožňuje dvojnásobne zvýšiť 
množstvo balotiny a splniť požadované 
technické parametre značenia.

Zásobník pre balotinu SplitBead™

Zásobník rozdelený na dve spojené nádoby s objemom viac 
ako 40 kg.



www.graco.com

Inštalácia nástavca SmartDie II Vám umožní rýchle a jednoduché zmeny bez potreby 
akýchkoľvek nástrojov. S nástavcom pre dvojité čiary (10-10-10, 8-8-8 alebo 10-8-10 cm) 
nie je problém vytvoriť tento typ značenia v jednom pracovnom kroku.

Tieto nástavce z kalenej ocele bez pružín a s inovatívnym nastavovacím systémom sú 
skonštruované tak, aby pri neustálych zmenách povrchov zachovali vysokú kvalitu 
realizovaného značenia.

Aplikačný nástavec The SmartDie™ II

DOBRÉ VEDIEŤ

! TIP

ZVÝŠENÁ PRODUKTIVITA

VÝHODA SYSTÉMU THERMOLAZERTM PROMELT

ThermoLazer ProMelt môže podstatne zvýšiť Váš 
zisk a vylúčiť potrebu akýchkoľvek drahých 
externých zariadení na prípravu alebo aplikáciu 
materiálu.

1 VRECE ZA MENEJ 
AKO 8 MINÚT*

*V prípade ak je v nádobe 
100 kg roztaveného materiálu

Systém rukoväte Ease-Z-Steer™

Umožňuje jednoduché otáčanie a 
manipuláciu so zariadením aj keď je 
plne naložené materiálom!

Doplnením zariadenia ThermoLazer o doplnok 
LineDriver vytvoríte pojazdnú aplikačnú sústavu, 
ktorá zvýši kvalitu realizovaného diela a skráti čas
práce o polovicu. Aplikácia vodorovného značenia 
môže byť o poznanie rýchlejšia, v porovnaní s ručným 
vedením zariadenia. Ušetrí vaše sily a čas pri dlhších 
presunoch zariadenia v rámci pracoviska.

ROZŠÍRTE SVOJE ZARIADENIE O LINEDRIVER™

(VOLITEĽNÉ)

Systém Easy Glide™

Prvé zariadenie pre aplikáciu 
termoplastického vodorovného značenia s 
dvojkolesovou nápravou v zadnej časti, 
kombinované s overenou prednou 
otočnou jednokolesovou nápravou 
LineLazerTM Fat TrackTM. Tento 
nápravový systém robí manipuláciu 
so zariadením veľmi jednoduchou.

Horák
Pre rýchle natavenie a/alebo 
natavenie predpripravených teplom 
lepených pásov.

Nádoba HighCap™

Nádoba s objemom 135 kg pre zníženie množstva 
plnení, ktorá Vám umožní vytvoriť menšie 
križovatky bez potreby ďalšieho plnenia.

Exkluzívny THERMOLAZER™ ProMelt: 
Prelomová technológia Vám umožní priamo v zariadení

pripraviť 135 kg termoplastického materiálu za menej ako 
1 hodinu. Je to niečo ako prípravňa materiálu a zároveň

aplikátor na kolesách, bez potreby iných externých
zariadení. Konečne riešenie pre prípravu i aplikáciu

termoplastického materiálu súčasne.

Elektronický systém zapaľovania
Jednoduchý systém, bezpečný na 
používanie. Pre zapálenie stačí 
jedno stlačenie tlačítka.

! 



Objednávacie číslo: 
Palivo

Vnútoré miešacie lopatky
Veko nádoby
Systém ohrevu nástavcov
Hlavné horáky
Objem materiálu
Objem nádoby pre balotinu kg
Hmotnosť kg
LineDriver
Čas tavenia pre 135 kg termoplastu
Kontrola limitnej teploty

systém ThermoLazer™ ProMelt
24H624

LP plyn (LP nádrž NIE JE zahrnutá)

systém QuadMix
Zvýšené, jednoduché veko

Trojplameňový
105 506 kJ 

135 kg
40

157
Voliteľné

menej ako 1 hodina
spínač 246 °C

 systém ThermoLazer™

24H622
LP plyn (LP nádrž NIE JE zahrnutá)

 systém Dual PaddleMax
Plochá, dvojité veko 

Trojplameňový
31 652 kJ 

135 kg
40

133
Voliteľné

4-4.5 hodiny bez premelt systému
Nie je

THERMOLAZER™

READY TO STRIPE

Unpack, plug & spray!

Zariadenie ThermoLazerTM je kompatibilné s doplnkom 
LineDriverTM a je štandardne vybavené horákom, označovačom, 
vysokokapacitnou nádobou pre 135 kg materiálu, nádobou 
SplitBeadTM s dávkovačom pre 40 kg balotiny, dávkovací systém 
pre balotinu, elektronické zapaľovanie, trojplameňový aplikačný 
horák, infračervený systém vyhrievania nástavca, miešací systém 
PaddleMaxTM, predná otočná náprava FatTrackTM, inštalačný 
systém SmartDieTM a rukoväť Easy-Z-SteerTM.
Nástavce sú voliteľné, rovnako ako dávkovač pre dvojnásobné 
dávkovanie balotiny a doplnok LineDriver.
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Nástavce SmartDie™ II 
(Jednoduché na inštaláciu a výmenu bez 
potreby náradia. Pre kvalitné a rovné čiary.)

24H431          8 cm
24H426          10 cm
24H432          12 cm
24H427          15 cm
24H433          18 cm
24H428          20 cm
24H434          22,5 cm
24H429          25 cm
24H430          30 cm
24H437          8 cm x 8 cm x 8 cm 
24H435          10 cm x 8 cm x 10 cm 
24H436          10 cm x 10 cm x 10 cm

Dávkovače balotiny

257400  Dávkovač balotiny
24C528  Dávkovač balotiny pre dvojité čiary

Rôzne
(štandardne dodávané so zariadením ThermoLazer)

Zvýšte kvalitu Vášho vodorovného značenia

Tieto zariadenia sú dostupné aj v našich regionálnych pobočkách:

Obchodná kancelária Košice
DASS, s.r.o. • Hraničná 794/2 (Areál ASKO), 040 01 Košice • Slovenská republika•
Tel./Fax: +421-(0)43-4221446 • Mobil +421(0) 917-479063 •
E-mail: zatko@dass.sk, farkas@dass.sk • URL: http://www.dass.sk

Obchodná kancelária Nitra
DASS, s.r.o. • Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra • Slovenská republika•
Tel./Fax: +421-(0)43-4221446 • Mobil +421(0) 908-987626 •
E-mail: prvak@dass.sk • URL: http://www.dass.sk

ThermoLazer™ Príslušenstvo
Získajte čo najviac z Vášho zariadenia používaním nášho 
profesionálneho príslušenstva

Horáky

24H619 Zadné horáky (len systém)ThermoLazer,
prvky pre vylepšenie systému ThermoLazer  
(len modely s infračervenými horákmi) s 
4-horákom na nástavcoch.

24H620  Zadné horáky; prvky pre vylepšenie 
systémov ThermoLazer alebo
ThermoLazer ProMelt na 4-horák na 
nástavcoch.

LineDriver™ 
(Vytvorte zo svojho zariadenia pojazdnú sústavu, 
ktorá zníži Vašu námahu a zvýši rýchlosť práce) 

262004 LineDriver 160 CC
262005 LineDriver 200 CC

GrindLazer™

(pripravte povrch pre renováciu odstránením 
existujúceho značenia)

571002 Fréza, 270CC (9 HP)
571003 Fréza, 390CC (13 HP)
571004 Fréza, 480CC (16 HP)

Technická špecifikácia

* Hľadáte detailnejšie informácie o našej rade zariadení pre vodorovné značenie? 

Pozrite si našu brožúru č. 336673 o aplikačných zariadeniach  a brožúru č. 341251 GrindLazer™.

122945          Horák
257368          Sito, filter
24C528         Dávkovač dvojnásobného množstva balotiny
24J179          Škrabák; s dlhou rukoväťou na čistenie
                      nádoby ProMelt
24J356          Nástavce na škrabák; balenie 5 kusov
245321          Ťažné zariadenie; pre pripojenie vozíka 
                      LineDriver (HD) k zariadeniu ThermoLazer


