PowerCross-Laser 8 S

Uiterst nauwkeurige kruislijnlaser
met 8 ultrafelle laserlijnen,
neigings- en loodfunctie
Rev.1213

–P
 owerBright-Laser++: Laserdioden van de
hoogste vermogensklasse genereren extreem
felle laserlijnen. Deze blijven ook zichtbaar op
donkere oppervlakken of oppervlakken op grote
afstand en bij helder omgevingslicht.
– Sensor-Automatic: automatische uitlijning
dankzij elektronische servomotoren met
temperatuurvaste sensoriek.
– De 4 horizontale laserdioden genereren
rondom een gelijkmatig zeer lichte 360° laserlijn,
de 4 verticale laserlijnen zijn haaks t.o.v. elkaar
uitgelijnd.
– Eenvoudige en exacte loodlijnfunctie met de
extra loodlaser onder en het laserkruis boven.
– Met IR-afstandsbediening kan de handmatige
functie voor de schuine uitlijning geregeld worden.
De betreffende assen worden zichtbaar
weergegeven d.m.v. leds.
– Afzonderlijk inschakelbare laserlijnen.
– Out-Of-Level: door optische signalen wordt
gesignaleerd, wanneer het apparaat zich buiten
het nivelleerbereik bevindt.
– RX-Ready: door de geïntegreerde handontvangermodus kunnen laserlijnen met de optionele laserontvanger RX 40 tot 40 m reikwijdte worden geregistreerd
– ideaal voor alle binnen- en buitentoepassingen.
– Lange bedrijfsduur dankzij sterke
lithium-ionen-accu
– Exacte positionering van de laserlijnen door de
draaibare behuizing met fijnafstelling opzij
en horizontale cirkel.
– Transport Lock: een pendelvergrendeling beschermt het pendelsysteem tijdens het transport.

Uitstekend zichtbare
vloerlaserlijnen

Leds voor de weergave
van de actieve as

Draaibare horizontale
gradencirkel
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NAUWKEURIGHEID 1 mm / 10 m
ZELFNIVELLEERBEREIK + 3° / slope
NIVELLIERUNG automatisch
LASERGOLFLENGTE
Lijnlaser 635 nm / Loodlaser 650 nm
LASER
Lijnlaser klasse 2M / < 5 mW
Loodlaser klasse 2 / ≤ 1 mW
STROOMVOORZIENING
Li-ionen-accu, , ca. 5 uur bedrijfsduur
WERKTEMPERATUUR
0°C … +50°C
OPSLAGTEMPERATUUR
-10°C … +70°C
WATER- EN STOFBESCHERMING IP 54
GEWICHT 1,6 kg
AFMETINGEN (B x H x D)
135 x 225 x 145 mm
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PowerCross-Laser 8 S

Laser
635 nm

TECHNISCHE GEGEVENS

5/8“

Li-Ion

Battery

Inclusief Sortimo® L-BOXX® 238
+ afstandsbediening
+ statief adapter
+ netvoeding / oplader
+ laserbril
+ rubberkapjes
+ Li-ionen-accu
L-BOXX

Verpakkingsformaat (B x H x D)
442 x 253 x 357 mm
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