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Korslinjelaser med 3 superljusa
laserlinjer och extra lodlaser.
– PowerBright-Laser: Speciella högkvalitativa
laserdioder skapar extremt synliga laserlinjer.
– De 3 väl synbara laserlinjerna lämpar sig
utmärkt för injustering av kakel, reglade
väggar, fönster, dörrar med mera.
– Automatic Level: Automatisk injustering
genom magnetiskt dämpat pendelsystem.
– De 2 vertikala laserlinjerna är rätvinkligt
riktade mot varandra.
– Enkel och exakt lodfunktion med extra
lodlaser nedtill och laserkors upptill.
– Enskilt kopplingsbara laserlinjer
– Out-Of-Level: Optiska signaler indikerar
när korslinjelasern ligger utanför nivelleringsområdet.
– RX-Ready: Det integrerade handmottagarläget möjliggör identifiering av laserlinjerna med
tillvalet lasermottagare Range-Xtender RX med
upp till 50 m räckvidd, vilket är idealiskt för såväl
inomhus- som utomhusbruk.
– Exakt positionering av laserlinjerna tack vare
det vridbara höljet med drivenhet för
fininställning i sidled.
– Belyst libell och i höjdled ställbara fötter
för förjustering av korslinjelasern.
– Borttagbara gummihättor.
– Transport Lock: Ett pendellås som skyddar
rotationslasern vid transport.
– Enkel enhetlig användning.

TEKNISKA DATA
NOGGRANNHET 2 mm / 10 m
SJÄLVNIVELLERINGSOMRÅDE + 2,5°
NIVELLERING automatisk
LASERMOTTAGNINGSOMRÅDE (tillval)
Maximalt 50|m radie
LASERVÅGLÄNGD 635 nm
LASER
Linjelaserklass 2M, < 5 mW
Lodlaserklass 2, < 1 mW
STRÖMFÖRSÖRJNING
Batterier, Drifttid: cirka 16 tim
VIKT 1,4 kg
MÅTT
120 x 190 x 120 mm (B x H x Dj)
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AutoCross-Laser 3C

Robust metallsockel
med drivenhet för
fininställning i sidled

Belyst libell för
förjustering

inkl. bärväska
+ stativadapter
+ laserglasögon
+ gummihättor
+ snabbladdare
+ högkapacitetsbatterier (NiMH)

Högkvalitativ extern
snabbladdare

AutoCross-Laser 3C RX

ARTIKEL

ARTIKELNR

EAN-KOD

FE

AutoCross-Laser 3C

031.212A

4 021563 668465
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AutoCross-Laser 3C RX

031.211A

4 021563 667062

1

Laser
635 nm

2M
lock

5/8“

Satsen innehåll som ovan,
men utan laserglasögon
med RangeXtender RX
+ universalfäste
+ batteri
Förpackningsstorlek (B x H x Dj)
295 x 285 x 243 mm
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