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Date tehnice

Diodă laser 630 – 650 nm, < 1mW

Temperatura de funcţionare -10 – 50 °C

Temperatura de depozitare -20 – 70 °C

Clasa laser 2

Domeniu de lucru, valoare 15 m

Domeniu de lucru până la 15 m

Precizie de nivelare ± 0,3 mm/m* (*plus deviere în 
funcţie de utilizare)

Domeniu de lucru puncte laser, max. 10 m (sus) 10 m (jos)

Domeniu de autonivelare ± 4°

Timpul de nivelare 4 s

Protecţie împotriva prafului şi a stropilor de apă IP 54

Alimentare curent electric 3 x 1,5 V LR6 (AA)

Durată de funcţionare, maximă 6 h în regim de linii încrucişate 
şi punct 8 h în regim de linii 
încrucişate 12 h în regim de linii 
şi punct 16 h în regim de linii 22 
h în regim punct

Filet prindere pe stativ 1/4", 5/8"

Greutate, aprox. 0.49 kg

Culoare linie laser roşu

Proiecţie laser 2 linii / 2 puncte

Precizie punct pe direcţia normalei ± 0,7 mm/m* (*plus deviere în 
funcţie de utilizare)

Cod comandă 0 601 066 E00

Cod EAN 3165140836371

3 baterii 1,5 V LR6 (AA) ✓

Geantă de protecţie ✓

Plăcuţă de vizare laser ✓

Suport rotativ RM 1 
Professional 
0 601 092 600

✓
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Avantaje

Argument principal de vânzare
Compactă şi versatilă pentru aplicaţii de nivelare pe distanţe scurte

Beneficii pentru utilizatori
Atât liniile orizontale, cât şi cele verticale sunt perfecte pentru aplicaţii de nivelare pe distanţe scurte

Bucură-te de aplicaţii de transfer precis datorită celor două puncte de verticală centrate

Suportul rotativ RM 1 Professional permite poziţionarea cu uşurinţă a liniilor laser în jurul punctelor de verticală
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