SuperPlane-Laser 3D

Driedimensionele laser
met 3 felle 360°-lasercirkels
en statiefconsole
Rev18W04

–P
 owerBright-laser met 3 felle 360°-laserlijnen
– Eenvoudige loodfunctie door het laserkruisen
– Automatic Level: automatische uitlijning door
magnetisch gedempt pendelsysteem.
– De extra neigingsmodus maakt het aanleggen
van neigingen mogelijk.
– Houder voor de bevestiging op statieven,
op muren en magnetische voorwerpen
– Geoptimaliseerd voor werkzaamheden dicht
bij het plafond
– Out-Off-Level: door optische signalen wordt
gesignaleerd, wanneer het apparaat zich buiten
het nivelleerbereik bevindt.
– Transport Lock: een pendelvergrendeling
beschermt het pendelsysteem tijdens het
transport.

TECHNISCHE GEGEVENS
NAUWKEURIGHEID ± 0,35 mm / m
ZELFNIVELLEERBEREIK ± 3°
NIVELLERING automatisch
WERKBEREIK (afhankelijk van de
helderheid in het vertrek) 15 m
LASERGOLFLENGTE 650 nm
LASERKLASSE 2 / < 1 mW
STROOMVOORZIENING
4 x 1,5 V alkalibatterijen (type AA) / accu‘s
GEBRUIKSDUUR
met 3 laserniveaus: ca. 6 uur
met 2 laserniveaus: ca. 10 uur
met 1 laserniveau: ca. 25 uur
WERKTEMPERATUUR 0°C … +50°C
OPSLAGTEMPERATUUR -10°C … +70°C
GEWICHT incl. batterijen 650 g
AFMETINGEN SuperPlane-Laser 3D
85 x 125 x 130 mm (B x H x D)

S

SuperPlane-Laser 3D
5/8"
DE

Dreidimensionaler Laser
mit einem horizontalen und zwei vertikalen
360°-Laserkreisen und Stativhalterung

EN

Three-dimensional laser
with a horizontal and two vertical 360° laser
circles and tripod bracket

NL

Driedimensionele laser
met een horizontale en twee verticale
360°-lasercirkels en statiefhouder

PL

FI

PT

Trójwymiarowy laser
z jednym poziomym i dwoma pionowymi
kołami laserowymi 360° oraz mocowanie statywu
Kolmiulotteinen laser
yksi vaakasuora ja kaksi pystysuoraa
360° laserviivaa ja jalustakiinnike
Laser tridimensional
com um círculo de laser de 360°
horizontal e dois verticais e suporte para tripés

DA

Tredimensional laser
med én horisontal og to vertikale
360°-lasercirkler samt Stativholder

SV

Tredimensionell laser
med en horisontell och två vertikala
360°-lasercirklar och laserglasögon

FR

Laser tridimensionnel
avec un cercle laser de 360° horizontal, deux
cercles laser de 360° verticaux et fixation de trépied

NO

Tredimensjonal laser
med en horisontal og to vertikale
360°-laser-sirkler samt stativholder

ES

IT

Láser tridimensional
con un círculo láser horizontal y dos
verticales de 360° y fijación de trípod
Laser tridimensionale
con una circonferenza laser di 360° orizzontale e
due circonferenze verticali e supporto treppiede

TR

Üçboyutlulazercihazı
bir adet yatay ve iki adet dikey
360° lazer daireli ve Stativhalterung

RU

Трехмерный лазер
с одним горизонтальным и двумя вертикальными
лучами, создающими плоскости в диапазоне
охвата 360° и держатель для крепление

SuperPlane-Laser 3D
Automatic Level

inclusief koffer
+ statiefconsole
+ laserbril
+ batterijen

Pendelvergrendeling
Magnetisch
voor een veilig transport

Verpakkingsformaat (B x H x D)
340 x 275 x 120 mm

ARTIKEL

ARTIKELNR

EAN-CODE

VE

SuperPlane-Laser 3D

081.180A

4 021563 700394

1

Laser
650 nm

2

IP 54
lock

mag

1/4“

5/8“

4x
AA
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