SuperCross-Laser 2P RX
set 150 cm

Kruislijnlaser met spindelstatief,
laserontvanger en loodfunctie
Rev.0712

SuperCross-Laser 2P
– De 2 goed zichtbare laserlijnen zijn uitstekend
geschikt voor de uitlijning van tegels, regelwerk,
ramen, deuren enz.
– Extra loodlaser boven en beneden.
– Automatic Level: automatische uitlijning door
magnetisch gedempt pendelsysteem.
– RX-Ready: door de geïntegreerde handontvangermodus kunnen laserlijnen met de
laserontvanger RX.
– Afzonderlijk inschakelbare laserlijnen.
– Extra hellingsmodus voor de schuine uitlijning.
– 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.
– Multifunctionele statief-/wandconsole: in
hoogte verstelbaar met 1/4“ en 5/8“ statiefschroefdraden, speciale pennen en magneten
voor verschillende ondergronden.
RangeXtender RX 30
– De laserontvanger RX herkent de laserlijnen bij
elke lichtsterkte tot een radius van max. 30 m –
ideaal voor alle binnen- en buitentoepassingen.
– Met de universele houder kan het toestel aan
meetlatten bevestigd worden.
– Geïntegreerde kopmagneet
Compact statief 150 cm
– Spindelstatief van aluminium
– 5/8“ schroefadapter

TECHNISCHE GEGEVENS
NAUWKEURIGHEID + 5 mm / 10 m
ZELFNIVELLEERBEREIK + 4°
LASERONTVANGSTBEREIK
max. 30 m Radius
LASERGOLFLENGTE 635 nm
LIJNLASERKLASSE 2 / < 1 mW
GEWICHT (complete set) 3,4 kg
AFMETINGEN (B x H x D)
66 x 119 x 124 mm
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SuperCross-Laser 2P RX
set 150 cm
inclusief SuperCross-Laser 2P
+ RangeXtender RX 30
+ hoogte verstelbare console
+ transporttas
+ universele houder
+ batterijen
inclusief compact statief 150 cm
+ transporttas
Verpakkingsafmetingen (B X H X D)
185 x 895 x 175 mm
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