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Rotatielaser met ééntoetsbediening.
Voor het horizontaal nivelleren op
zeer grote afstanden
– Sterke waterdichte behuizing

TECHNISCHE GEGEVENS

–O
 neTouch-bediening: Met een enkele druk
op de knop wordt de laser van het inrichtbedrijf
(AntiShake) naar het veiligheidsbedrijf (ADS-tilt)
geschakeld – heel eenvoudige bediening.

NAUWKEURIGHEID ± 0,075 mm / m

–S
 ensor-Automatic: Automatische horizontale
uitlijning dankzij elektronische servomotoren met
temperatuurvaste sensoriek.
– AntiShake: voor het snel uitrichten op beweeglijke
ondergronden en bij wind.

ZELFNIVELLEERBEREIK ± 5°
NIVELLERING
horizontaal automatisch
LASERONTVANGSTBEREIK 		
max. 400 m radius
LASERMODI Punt-, scan-, rotatieen handontvangermodus
LASERGOLFLENGTE 635 nm
LASERKLASSE 2 / < 1 mW

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

ELEKTRISCHE VOEDING
Accu, ca. 35 uur bedrijfsduur,
ca. 7 uur laadduur,
Alkalinebatterijen, ca. 50 uur bedrijfsduur

– De manuele hellingsmodus maakt het aanleggen
van hellingen tot 5 ° mogelijk.

VEILIGHEIDSKLASSE
Quadrum IP 66, SensoMaster 400 Pro IP 67

– De SensoMaster 400 Pro heeft een groot
ontvangstveld, LC-Displays aan voor- en
achterkant – met heel nauwkeurige weergave
van afstand t.o.v laserniveau.

GEWICHT 2,6 kg
AFMETINGEN (B x H x D)
215 x 205 x 165 mm
auto

man

–M
 et de afstandsbediening kunnen alle functies
van de rotatielaser tot 40 m worden aangestuurd.
–D
 oor de 4 IR-ontvangstdioden kan het instrument vanaf elke zijde op afstand worden bediend.
–T
 ransport Lock: een speciale motorrem
beschermt het instrument tijdens het transport.
– L ange bedrijfsduur dankzij effectieve
stroomverzorging.

OneTouch-bediening

Bestand tegen stof en
water conform IP 66

Laserontvanger
SensoMaster 400 Pro

Effectieve
stroomtoevoer
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1

Laser
635 nm

2

IP 66
lock

5/8“

4xC

inclusief draagkoffer
+ SensoMaster 400 Pro
+ universele houder
+ afstandsbediening
+ accu
+ batterijhouder
+ netvoeding / oplader
+ batterijen

Verpakkingsformaat (B x H x D)
470 x 380 x 210 mm
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