SmartLine-Laser 360° Plus

Automatische 360°-lijnlaser
met magnetische wandhouder
voor tal van toepassingen
Rev18W07

– Automatic Level: automatische uitlijning door
magnetisch gedempt pendelsysteem.
– De horizontale laserlijn produceert een continu
360° laserlijnen, de verticale laserlijn is gericht
loodrecht daarop.
Ideaal voor bijna alle uitlijnwerkzaamheden.
– RX-Ready: door de geïntegreerde
handontvangermodus kunnen laserlijnen
met de optionele laserontvanger RX tot 30 m
reikwijdte worden geregistreerd - ideaal voor
alle binnen- en buitentoepassingen.
– Afzonderlijk inschakelbare laserlijnen
– Out-Off-Level: door optische signalen wordt
gesignaleerd, wanneer het apparaat zich buiten
het nivelleerbereik bevindt.
– Extra hellingsmodus voor de schuine uitlijning.
–	Transport Lock: een pendelvergrendeling
beschermt het pendelsysteem tijdens het
transport.
– M
 et de magnetische wandhouder het
instrument alléén en in combinatie toepasbaar
– op wanden en magnetische voorwerpen.
– Eenvoudige uniforme bediening.

TECHNISCHE GEGEVENS
NAUWKEURIGHEID ± 0,4 mm / m
ZELFNIVELLEERBEREIK ± 5°
NIVELLERING automatisch
WERKBEREIK (afhankelijk
van de hoeveelheid licht) 20 m
WERKBEREIK met handontvanger
(afhankelijk van de helderheidsverschillen
om technische redenen) 10 - 30 m
LASERGOLFLENGTE 635 nm
LASERKLASSE 2 / < 1 mW
STROOMVOORZIEJNING
4 x 1,5V alkalibatterijen (type AA, LR6)
GEBRUIKSDUUR ca. 35 uur
WERKTEMPERATUUR 0°C … +40°C
OPBERGTEMPERATUUR
-10°C … +70°C
AFMETINGEN SLL 360°
80 x 125 x 100 mm (B x H x T)
GEWICHT (complete set) 2,0 kg
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Alleen of in combinatie
inzetbaar: wand- en vægen klemmenhouder

SmartLine-Laser 360° Plus

Magnetisch
Eenvoudige verstelling
van de hoogte en de
positie van het meettoestel

inclusief draagkoffer
+ magnetische wandhouder
+ batterijen
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Verpakkingsformaat (B x H x D)
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