LineLazer ES 1000
™

Elektrisch batterij-aangedreven airless markeringsapparaat

VOORDELEN VOOR DE PROFESSIONAL
• Aangedreven door een 12 V 100 Ah AGM-batterij met een hoge uitvoer
• Ga voor milieubewust met dit stille, rookvrije markeringsapparaat!
• Voor binnen- en buitengebruik, overdag en 's nachts!

Toepassingen voor bestrating en markering
LineLazer ES 1000
™

OMVAT
TECHNOLOGIEËN
DIE GEPATENTEERD ZIJN
OF WAARVOOR
EEN PATENT
IS AANGEVRAAGD.

LineLazer ES 1000

GEEN UITLAATGASSEN
GEEN MOTORLAWAAI
GEEN TRILLINGEN
VAN DE MOTOR

™

Elektrisch aangedreven voor alle soorten klussen ...
GEEN UITLAATGASSEN

Exclusief LineLazer™-chassis

Zorgt ervoor dat u binnen kunt belijnen zonder
operationele stilleggingen of storingen.

Het best uitgebalanceerde chassis op de markt, met meer comfort zodat u
de hele dag kunt belijnen.

GEEN MOTORLAWAAI
U kunt een klus op eender welk moment doen,
zonder storend motorlawaai.

GEEN TRILLINGEN VAN DE MOTOR
Maakt perfecte lijnen mogelijk op alle soorten oppervlakken
en vermindert vermoeidheid bij de gebruiker.

Ideaal voor:
➤ Fabrieken & magazijnen – binnenbelijning
➤ ’s Nachts – wanneer lawaaibeperking belangrijk is
➤ E ender welke klus waarbij het gebruik van
apparatuur gevoed door een batterij voordelen
met zich meebrengt

Deep Cycle AGM-batterij van 12 V 100 Ah
Dankzij de onderhoudsvrije gesloten batterij kan er tot
75 liter per lading verspoten worden. Door een tweede
parallel geschakelde batterij toe te voegen kan de
capaciteit verhoogd worden en spanningsverlies beperkt
worden. Dat zorgt ervoor dat u tot 200 liter per lading
kunt verspuiten (afhankelijk van de spuittip en de druk).

Het FastFlush™-reinigingssysteem met hoge
stroomsnelheid werkt sneller voor een drastisch
kortere reinigingstijd. Dit is het eerste handgevoerde
markeringsapparaat met een dergelijk systeem!

Ingebouwde 12 V-lader

EasyMark™-pistoolafstellingssysteem

Gewoon aansluiten op het stopcontact.
U hoeft de batterij niet te verwijderen.

Innovatief pistoolafstellingsontwerp met ‘G’-klemsysteem.

Capaciteit van 230 V

Exclusieve Endurance™-pomp

Oneindig lang verspuiten bij stationaire toepassingen
wanneer u het apparaat op 230 V-netstroom aansluit.
Gewoon in het stopcontact steken.

Beproefd ontwerp met de beste pompprestaties
in de sector.

Nieuw systeem
Primeur in de sector voor handgevoerde markeringsapparaten, maakt snelle pompvervanging ter plaatse
mogelijk.

SmartControl™ 2.5
Geavanceerd drukregelsysteem zorgt voor consistent
spuitpatroon, wat resulteert in een ongeëvenaarde
lijnkwaliteit.

Technische specificaties
LineLazer™ ES 1000

Modelnaam:
Artikelnummers: 230 V-versie (EU, IT, DK, CH - kabelset 30 cm)

25M228

Max. werkdruk - bar (psi)
Max. materiaaldebiet - lpm (gpm)
Max. tipgrootte - 1 pistool
Pistool
Tiphouder / Spuittip
Slang
Batterij

227 (3300)
2,3 (0,60)
0,025"
Flex Plus™-belijningspistool
LineLazer RAC® 5 SwitchTip™ en tiphouder
1/4" x 15 m BlueMax™ II airless slang
Deep Cycle AGM-batterij van 12 V 100 Ah

Accessoires
Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van onze professionele accessoires:
Materiaaltrechter
17P444
Materiaaltrechter van 55 liter (LL ES)
Glasparelsystemen via zwaartekracht
277065
(1x) Glaspareldoseersysteem, 15 cm
277064
(2x) Glaspareldoseersysteem, 15 cm
24N265
(1x) Glaspareldoseersysteem, 30 cm

Batterij
24Z724 	2e batterijset (12 V 100 Ah AGM,
inclusief kabels)
17N448
Reservebatterij (12 V 100 Ah AGM)

Sets
17P782
25A620
24Z805

Laserpointerset (LL ES)
Intrekbare lijnwijzerkit 100 cm
Trekhaakset voor LineDriver (LL ES)
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