EAN 5706445677009 / EL.NR 8023716

Elma Laser x2, grønn krysslaser for ekstra
synlighet
Robust IP54 til bruk i alle miljøer

Elma Laser x2 linjelaser benytter den nyeste teknologi med grønt laserlys for ekstra tydelig oppmerking. Våre øyne er
opptil 4 ganger mer følsomme i det grønne område, i forhold til klassiske røde linjelasere, hvilket øker linjenes
synlighet dramatisk både innendørs og utendørs. Du vil da få perfekte oppmerkingsmuligheter selv på lang avstand
og du vil få nøyaktige oppmerkede linjer på gulv, loft og når du f.eks. skal montere kjøkken, henge opp hyller eller
nivellere rørinstallasjoner.
Elma Laser x2 viser vannrett, loddrett- eller krysslinjer med en spredning på nesten 180˚ m e d p e r f e k t o p p m e r k i n g
også loddrett over instrumentet. Det eneste du skal gjøre er å plassere laseren opp, og slå den på.
Ingen tidskrevende, nøyaktige innstillinger av instrumentet. Elma Laser x2 er selvnivellerende, og er avviket for stort til
selvnivellering, blinker laseren kraftig slik at feil unngås. Ut over horisontale og vertikale linjer kan du også lage rette
linjer i skrå vinkler – det kan være nyttig f.eks. ved oppmåling til trapper og gelendre. Med låsefunksjonen deaktiveres
selvnivelleringen, og skrå vinkel stilles inn enkelt, f.eks. ved å plassere instrument på et standard kamerastativ eller
den medfølgende magnetiske vinkeladapter. Når instrumentet er låst, indikeres det med et kort blink ca. hvert 3.
sekund, slik at du ved en feil ikke tror at linjer er i lodd og vater. Som ekstra sikkerhet kan Elma Laser x2 ikke slås av når
transportlås er frakoblet, hvilket sikrer opphenget mot transportskader.
Elma x2 krysslaser leveres i nylonveske inkl. batterier, brukerveiledning og magnetisk feste.

Tekniske Data:
Rekkevidde visuell:
Vertikal Nøyaktighet:
Horisontal nøyaktighet:
Selvnivellering:

Opptil 45m avh. av lysforhold
±2mm@10m
±2mm@10m
˚
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Selvnivelleringstid:
Laser:
Montage gjenger:
Batteri:
Batterikapasitet:
Kapslingsklasse:
Mål:
Vekt:
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Tilbehør
EAN

EL.NR

Produkt

5706445677023 =

8023654 =

Laserbrille for grønn laser =

7640110690635=

8023099 =

TRI 100 kamerastativ i aluminium =

5706445677108 =

8022300 =

Elma laser R107 Mottager =

5706445677092 =

Batteri med USB-C for Elma Laser X360-x=

5706445677115=

Originalt medfølgende magnetadapter til Elma X2 =

