Leica Rugby 640G Li
Li--Ion+RE 120G+RC400 fjernbetjening - Ekstra
synlig grøn laser
Horisontalt og vertikalt selvniv., 90
90˚ scan. mulighed for hældning på 2 akser
EAN 7640110696842 / EL
EL-- NR 6398690090
Rugby 640G er en hel ny rotationslaser i rugby serien. Den grønne laser forøger den
synlige rækkevidde for rotationslasere væsentligt.
Robust serie rotationslasere klar til hårdt arbejde på byggepladsen
Rugby 600 serien, er en serie af rotationslaserer der, uden at give køb på nøjagtighed, er
bygget ekstremt robust med hårde arbejdsforhold for øje. Hele serien er kapslet vand- og
støvtæt IP67 og byder på alle muligheder, fra den simple 610 som betjenes med én knap,
til den avancerede 670/680 der med semiautomatisk, digitalt fald let anviser en hældning
og sikrer at nøjagtig hældning holdes gennem en hel arbejdsdag.
Serien består af:
610 serien: Horisontalt selvnivellerende, én knaps betjening. Lettere bliver det ikke
620 serien: Horisontalt selvnivellerende. Med mulighed for hældning på 1 akse
640 serien: Horisontalt og vertikalt selvnivellerende, 90˚ scan. Med mulighed for
hældning på 2 akser.
670 serien: Semiautomatisk digitalt 1 fald, 90˚
680 serien: Semiautomatisk digitalt 2 fald, 180˚
Alle modeller leveres klart til brug i forskellige sæt med f.eks. standard eller Li-Ion
batterier og forskellige tilbehørspakker, f.eks. er det muligt at opnå hele 1100 meters
rækkevidde med din Rugby rotationslaser ved brug af RodEye 160 digital laser sensor.
Leica Rugby 640G Li-Ion+RE120G leveres med Li-Ion batteri og lader samt Rod Eye 120G
modtager og RC400 fjernbetjening. Find stag, trefod osv. under tilbehør.
Kontakt os eller se vores hjemmeside www.elma.dk hvis du ønsker andre modeller eller
ønsker at vide mere om rugby serien.

Tekniske Data:
Rækkevidde (RE120G):

400m

Batterilevetid (Li-Ion):

>40 timer

Temperatur (Anvendelse):

-20…50˚C

Temperatur (Opbevaring):

-40…70˚C

Kapslingsklasse:

IP67

Laser:

Klasse2 520nm (Grøn)

Dimensioner:

212x239x192mm

Vægt:

2,56kg

Tilbehør
EAN

EL
EL--NR

Produkt

5706445690008

6398206219

Stativ CTP104 for f.eks. Leica Roteo/Rugby

5706445690305

6398206167

Flexirod, teleskopstav, stadie med mm skala og libelle

7640163573732

6398690553

CTC290, Aluminium elevator trefod, 290cm

