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2-assen-hellingslaser
– Digitale hellinginstelling: het horizontale vlak
kan digitaal naar X- en Y-as worden geneigd.

TECHNISCHE GEGEVENS

– Sterke waterdichte behuizing.

ZELFNIVELLEERBEREIK ± 6°

– Sensor-Automatic: volautomatische uitlijning
dankzij elektronische servomotoren met
temperatuurvaste sensoriek.

NAUWKEURIGHEID ± 0,75 mm / 10 m
NIVELLERING
horizontaal / verticaal automatisch
LASERONTVANGSTBEREIK
max. 400 m radius

– ADS-Tilt: automatische uitschakeling bij externe
invloeden door ADS (Anti-Drift-Systeem).

LASERMODI Punt-, scan-, rotatieen handontvangermodus

– De extra referentiestraal vergemakkelijkt het
loden en uitlijnen van scheidingswanden.

LASER klasse 3R, < 5 mW

– Alle instellingen worden weergegeven op het
grote, verlichte LC-Display.
– Dankzij de extra lange ontvangsteenheid kan de
SensoLite 410 de laserstraal op grote afstand
snel registreren. LC-display aan de voor- en
achterkant, superfelle, driekleurige signaalleds
evenals akoestische melodieën geven de hoogte
van de laserstraal aan. Robuuste, waterdichte
behuizing met sterke kop- en zijmagneten.
– De manuele neigingsmodus maakt het aanleggen van hellingen van meer dan 6° mogelijk.

LASERGOLFLENGTE 635 nm
ELEKTRISCHE VOEDING
Hoogrendementsaccu,
ca. 35 uur bedrijfsduur, ca. 7 uur laadduur,
Alkalinebatterijen, ca. 50 uur bedrijfsduu
VEILIGHEIDSKLASSE
Quadrum DigiPlus IP 66, SensoLite 410 IP 67
GEWICHT 2,6 kg
AFMETINGEN (B x H x D)
215 x 205 x 165 mm
auto

auto

auto x

auto y

man

– Met de afstandsbediening kunnen alle functies
van de rotatielaser tot 40 m worden aangestuurd.
– Door de 4 IR-ontvangstdioden kan het apparaat
vanaf elke zijde op afstand worden bediend.
– Transport Lock: een speciale motorrem beschermt het toestel tijdens het transport.

Verticale werkpositie

Bestand tegen stof en
water conform IP 66

Overzichtelijk, verlicht
LC-display

Verlicht LC-display,
superfelle signaalleds
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RECHARGE

Quadrum DigiPlus 410 S
inclusief draagkoffer
+ SensoLite 410
+ universele houder
+ afstandsbediening
+ hoogrendementsaccu
+ batterijhouder
+ netvoeding / oplader
+ batterijen
Verpakkingsformaat (B x H x D)
470 x 380 x 210 mm
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