Elma Laser x360, tre 360
360˚ linjer, grønne for ekstra synlighed
Robust IP54 til brug i alle miljøer med genopladeligt Li
Li-- Ion batteri

EAN 5706445677016 / EL
EL-- NR 6398677013
Nu har du chancen for at få en high-end 3D laser, med 3 stk. 360˚ lasere, for perfekt
opmærkning i alle 3 dimensioner. Elma X360 har mange funktioner og stort, genopladeligt
Li-Ion batteri som holder hele arbejdsdagen.
Den nye Elma Laser x360 linjelaser, til den professionelle bruger, anvender nyeste
teknologi med grønt laserlys, for ekstra tydelig opmærkning. Vores øjne er op til 4 gange
mere følsomt i det grønne område, i forhold til klassiske røde linjelasere, hvilket forøger
linjernes synlighed dramatisk, både indendørs og udendørs. Så nu får du perfekte
opmærkningsmuligheder, selv på lang afstand og det er slut med at tegne streger på væg,
gulv og loft, når du f.eks. skal montere køkkener, hænge hylder og lamper op, nivellere
rørinstallationer eller skrue gulvskinnen til skillerumslægterne fast.
Elma Laser x360 viser enkeltvis, to eller tre stk. 360˚ linjer, for fuld opmærkning i alle 3
dimensioner, hele vejen omkring instrumentet. Hurtigt og nemt, og du har begge hænder
fri til arbejdet. Det eneste, du skal gøre er at placere laseren op og tænde den.
Glem alt om tidskrævende, præcis indstilling af instrumentet. Elma Laser x360 er
selvnivellerende, og er afvigelsen for stor til selvnivellering, blinker laseren kraftigt så fejl
undgås. Ud over horisontale og vertikale 360˚ linjer kan du også lave lige linjer i skrå
vinkler – det er nyttigt f.eks. ved opmåling til trapper og gelændere. Med låsefunktion deaktiveres selvnivelleringen, og skrå vinkel indstilles let, f.eks. ved at placere instrument på
standard kamerastativ eller den medfølgende, magnetiske vinkeladapter. Når
instrumentet er låst indikeres det med et kort blink ca. hvert 3. sekund, så du ikke ved en
fejl tror at linjer er i lod og vater. Som ekstra sikkerhed kan Elma Laser x360 ikke slukkes
når transportlås er frakoblet, hvilket sikrer ophænget mod transportskader, som ellers er
den mest almindelige fejl på linjelasere- her er tænkt på alt.
Elma x360 linjelaser leveres i nylontaske inkl. genopladeligt Li-Ion batteri, 230V
strømforsyning/lader manual og magnetisk fæste.

Tekniske Data:
Rækkevidde visuel:

Op til 45m afh. af lysforhold

Vertikal Nøjagtighed:

±3mm@10m

Horisontal nøjagtighed:

±3mm@10m

Selvnivellering:

≤4˚

Selvnivelleringstid:

≤5s

Laser:

Klasse II 510nm, 40mW

Montage gevind:

1/4 og 5/8 tomme

Batteri:

Genopladeligt Li-Ion, 4,2V,
5200mAh (inkl.)

Strømforsyning:

230V til Micro USB (Inkl.)

Batterilevetid:

≥5t @ 3 linjer

Kapslingsklasse:

IP54

Dimensioner:

85x120x130mm

Vægt:

480g

Tilbehør
EAN

EL
EL--NR

Produkt

5706445690138

6398206387

TRI100 kamerastativ i aluminium

5706445690305

6398206167

Flexirod, teleskopstav, stadie med mm skala og libelle

5706445677023

6398677026

Laserbrille for grøn laser

5706445677030

6398677039

Batteri for Elma Laser X360

7340004697855

6398401425

USB lader 230V til 5V, 1xUSB, 2,1A

5706445110100

6398401438

5706445677047

6398677042

USB kabel, A/B micro, 1meter
Elma Laser R100 Modtager til linjelaser med
pulsfunktion

