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LINELAZER
IV
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SPS
Pierwsze samojezdne urządzenie do malowania pasów obsługiwane
na stojąco przeznaczone dla wymagających profesjonalistów

ZALETY URZĄDZENIA
®

• Najbardziej kompaktowy samojezdny system w ofercie ﬁrmy Graco . Łatwe w transporcie i ustawieniu
w miejscu pracy. Dzięki prędkości 16 km/h malowanie można wykonać dwa razy szybciej.
• Najbardziej rozbudowane urządzenie LineLazer w ofercie. Obsługa jeszcze większej liczby pistoletów
z większymi dyszami umożliwia wykonywanie nowych i bardziej wymagających zadań. Dłuższa praca
bez ponownego napełniania. Oszczędność czasu.
• Wyjątkowo intuicyjne sterowanie urządzeniem. Obsługa odbywa się przy użyciu tylko dwóch rąk –
zupełnie jak w rowerze. Dzięki pełnej automatyzacji operator skupia całą uwagę na malowaniu pasów.

Pavement and Marking Applications
LINELAZER ™ IV 250 SPS

™

LINELAZER IV 250SPS

Pierwsze samojezdne urządzenie do malowania pasów obsługiwane
na stojąco przeznaczone dla profesjonalistów

Całkowicie nowe urządzenie LL IV 250SPS
jest najbardziej zaawansowanym systemem
do malowania pasów w ofercie ﬁrmy Graco.

Hydrauliczny system
napędowy
O 25% większa wydajność niż
w przypadku modelu LL IV 200!
Dwa razy większa wydajność niż
w modelu LineLazer 3900.
Umożliwia wykonywanie bardziej
wymagających zleceń.

LINELAZER IV™ 250SPS
zapewnia niesamowicie łatwą obsługę.

To nowe urządzenie w branży systemów do
malowania pasów jest wyposażone w technologię
SmartControl™ umożliwiającą obsługę w trybie:
1) ręcznym,
2) automatycznym,
3) AutoLayout™.
Dzięki zupełnie nowej konstrukcji platformy
urządzenie jest tak kompaktowe, że mieści się
w standardowym samochodzie transportowym.
Jest to rozwiązanie idealne do prac w miastach
i na lotniskach.

System z unoszoną platformą, na której można stać
Ergonomiczne miejsce, w którym stoi operator,
doskonała widoczność linii i platforma zapewniająca
duży komfort, którą można unieść, aby stanąć
za urządzeniem. Dwa wyjątkowo duże gumowe
amortyzatory zapewniają stabilną jazdę i niwelują
nierówności na drodze. Wyższa pozycja operatora
zapewnia lepszą widoczność linii,
które są jeszcze równiejsze.

Regulowany uchwyt
Najłatwiejsze i najbardziej intuicyjne w obsłudze
urządzenie do malowania linii w ofercie ﬁrmy Graco.
Prowadzenie jest równie łatwe co jazda rowerem.
Dociskając uchwyt, można precyzyjnie kontrolować
ruch w przód i w tył. Do 1/10 km/h.
Regulacja odpowiednio do wzrostu operatora oraz
możliwość obsługi przez osoby prawo- i leworęczne.
Wygodne uchwyty zapewniają jeszcze większą precyzję.
Elektryczny system sprzęgła
Odłączanie silnika zapewnia szybkie uruchamianie.
Eliminacja wszelkich obciążeń podczas rozruchu
nowego silnika Honda® GX 270 - najbardziej
pożądanego przez wykonawców.

Materiały i zastosowania

Obejrzyj nasze
ﬁlmy instruktażowe
pod adresem:
http://9.graco.eu.com

Idealne rozwiązanie w pracach miejskich: od malowania ścieżek
rowerowych, po przygotowywanie skrzyżowań, dróg, parkingów,
pasów startowych czy malowanie całych miast.
Urządzenie LINELAZER IV 250SPS obsługuje większość farb do
malowania pasów.

Pojemność zbiornika farby to
aż 95 litrów
Teraz dzięki zastosowaniu
zbiornika o większej pojemności
można malować dłużej, unikając
częstego uzupełniania farby.

WARTO WIEDZIEĆ
1) MOCOWANIE PISTOLETU Z PRZODU
Do zastosowania na parkingach.
Możliwość malowania pasów aż do samych krawężników.

2) MOCOWANIE PISTOLETU Z TYŁU
Do zastosowania przy malowaniu pasów na drogach.
Możliwość ustawienia pistoletu do tylnej osi.
Jeszcze prostsze i równiejsze linie.

Automatyczny system sterowania pistoletem
Ręczne lub automatyczne pistolety malujące
i dozujące granulat obsługiwane za jednym
naciśnięciem przycisku.
Samocentrujące się koło przednie
Eliminuje jedno złącze, dzięki czemu
zapewnia łatwiejszą obsługę.

Sterowanie jednym przyciskiem
Najnowszym i najbardziej zaawansowanym
urządzeniem do malowania pasów ﬁrmy Graco można
teraz sterować jednym przyciskiem. Przycisk można
umieścić z prawej lub lewej strony. Jedno naciśnięcie
wystarczy, aby otworzyć i zamknąć pistolety za
pomocą systemu hydraulicznego sterowanego
impulsami elektrycznymi. Łatwe i szybkie sterowanie
pistoletem. Przycisku można używać w trybie
ręcznym, aby zastąpić stare systemy spustowe.
Można go też stosować w trybie automatycznym.
Wystarczy nacisnąć raz, a wybrany program sam
wykona dane zadanie. Bez jakiegokolwiek wysiłku.

Programowalny interfejs
KOMUNIKACJA W JĘZYKU UŻYTKOWNIKA
Urządzenie LineLazer IV 250sps może wykonywać różne zadania z precyzją nieosiągalną
dla człowieka. Bardzo przejrzyste i intuicyjne menu umożliwiają pracę w trybie ręcznym
lub automatycznym. Trzecim trybem jest tryb AutoLayout, dzięki któremu model 250 jest
jedynym urządzeniem, które może automatycznie zmierzyć i wytrasować parking.
Skrócony poradnik:
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Funkcje u:
1 Sterowanie obrotami
2 Zdalne ssanie
3 Pistolet 1
4 Pistolet 2

5 6

5 Włączanie/
wyłączanie zasilania

6 Regulacja ciśnienia
7 Wyświetlacz LCD
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LINELAZER IV 250SPS - akcesoria
Wydobądź większe możliwości ze swojego urządzenia,
korzystając z naszych profesjonalnych akcesoriów

Popraw jakość aplikacji
Pistolet
248157 Pistolet FlexPlus™ z dyszą LL5319

Zestawy szerokich owiewek
277066 15 cm (x 6)
245520 25 cm (x 3)

Zasobnik na farbę
278452 95-litrowy zasobnik na farbę (tylko LL250)
287590 Wzmacniana, zapobiegająca rozlewaniu
plastikowa pokrywa (do zasobników na farbę)

Zestaw pistoletu
24M679 Pełny zestaw drugiego pistoletu tylko
dla modelu LL 250

Dysze natryskowe LineLazer RAC® 5 SwitchTip
Więcej szczegółowych informacji można znaleźć
w naszych broszurach 336673 i 300666.
Szerokość
Linii
5 cm

249081 Osłona natryskowa umożliwiająca malowanie linii
na trawiastych boiskach

Rozmiary dysz
0,013cala 0,015cala 0,017cala 0,019cala 0,021cala 0,023cala 0,025cala 0,027cala 0,029cala 0,031cala 0,033cala 0,035cala 0,039cala
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Przepływ
l/min

Regulowana prowadnica wskaźnika
24N162 Chowana, 1 m (nowa tylko dla LL250)
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1,47
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Inne
24M598 Wysoce wydajny reﬂektor Flex (tylko LL 250)

16P015 Uchwyt na pachołki (standardowo tylko w LL 250)
Węże (230 barów)
124884 Wąż LineLazer z niklowanym złączem
3/8 cala x 6,7 m (tylko LL 250)
245225 Wąż LineLazer z niklowanym złączem
3/8 cala x 15 m

249082 Szerokie opony do jazdy w każdym terenie
zapewniające wygodną jazdę nawet po murawie

245343 Zestaw dodatkowego akumulatora
(na wszelki wypadek)

Zestawy dozownika granulatu
24M641 1 pistolet dozownika granulatu (6 cali x 15 cm)
24M838 2 pistolety dozownika granulatu (6 cali x 15 cm)
24N267 30-centymetrowy dozownik granulatu EZ

Szukasz bardziej szczegółowych informacji? Znajdziesz je w broszurze 336673 na temat bezpowietrznego systemu malowania pasów.

LINELAZER 250SPS

Dane techniczne

Wystarczy rozpakować,
napełnić bak i nalać farby.
Dostarczamy zestawy gotowe do pracy.
Dysze: 1x 262111 (AutoLayout)
1x LL5319 (linia 10 cm)
1x 262421 (szablon)

Urządzenia oferowane przez:

Numery katalogowe: wersja europejska 1 pistolet
2 pistolety
Maksymalny rozmiar dyszy:
1 pistolet/2 pistolety
Maks. szybkość do przodu - km/h
Maks. szybkość do tyłu - km/h
Przepływ - l/min
Maksymalne ciśnienie - bary (PSI)
Wąż
Pistolet
Standardowa dysza
Waga - kg
Typ silnika
Moc silnika - kW (KM)
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LINELAZER IV 250SPS
24K961
24K962
0,055cala / 0,039cala
16
9,7
9,5
230 (3300)
6,70 m x 3/8cala
FlexPlus™ Striping
LL5319
285
nowy silnik Honda GX 270
6,7 (9,0)
®
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