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Laser liniowy kątowy podłogowy GeoSpider
kod produktu: 3805
kategoria: Kategorie > INSTRUMENTY > NIWELATORY > LASEROWE > LINIOWE/KRZYŻOWE

Producent: GEO FENNEL
Cena brutto: 1 199,00 zł
Cena netto: 974,80 zł
Kod QR:

Laser liniowy kątowy podłogowy GeoSpider

GeoSpider to innowacyjny laser podłogowy wyposażony w dwie najnowocześniejsze diody
laserowe emitujące wyraźnie widoczne długie linie skrzyżowane pod kątem prostym. Obrotowa
głowica laserowa jest wmontowana w podstawę na trójnogu umożliwiającą ustawienie na
optymalnej wysokości oraz pozycjonowanie na nierównym podłożu. Podziałka kątowa naniesiona
na krawędzi obudowy umożliwia wyznaczanie dowolnych kątów w zakresie 360 stopni. Laser
podłogowy z pełnym wyposażeniem przygotowany do pracy w każdego rodzaju i wielkości
wnętrzach, halach, budynkach.
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GeoSpider to kompaktowy, podręczny i niezwykle pomocny laser podłogowy wspierający prace
wykończeniowe na podłożach we wnętrzach lokali mieszkalnych, domów, hal, budynków
biurowych, sklepach i magazynach. Jest świetnym partnerem zarówno podczas prac
wykończeniowych jak i renowacyjnych.

Laser został wyposażony w dwie wydajne diody laserowe emitujące długie linie skrzyżowane pod
kątem prostym. Dzięki innowacyjnej technologii jaskrawe linie są widoczne na dystansie nawet
do 60 m.

Głowica obrotowa umożliwia swobodne nastawianie kątów w zakresie 0-360 stopni. Wbudowane
w podstawę pokrętło mikroruchu ułatwia precyzyjne naprowadzenie linii w wyznaczone miejsce.

Podstawa lasera jest wyposażona w regulowany trójnóg ułatwiający rozstawienie na nierównym
podłożu oraz dopasowanie optymalnej wysokości roboczej. Wbudowana libella wyraźnie
wskazuje prawidłowość ustawienia.

Osobno załączane linie laserowe pozwalają na oszczędność baterii i aktywowanie aktualnie
wymaganego trybu pracy. Przy dwóch załączonych wiązkach laserowych łączny czas pracy na
komplecie baterii wynosi aż do 12 godzin.

Bogato skomponowany zestaw jest złożony z głowicy laserowej, podstawy z podziałką kątową i
wbudowanym trójnogiem z regulacją wysokości, dwóch tarczek celowniczych z podpórkami,
torbą oraz kompletem baterii. Taki komplet nie wymaga już dokupowania żadnych dodatkowych
akcesoriów.

Laser liniowy kątowy podłogowy GeoSpider
Nazwa
Dokładność instrumentu
Dokładność wyznaczenia kąta prostego 90°
Czas pracy – komplet baterii
Klasa bezpieczeństwa lasera/długość fali
Średnica strefy widoczności lasera N/O*
Zakres temperatur pracy
Klasa szczelności obudowy
*warunki typowe dla pomieszczeń – ściana

Wartość
±3 mm
±3 mm
12h
2/635 nm
40/60 m
-10 °C – +45 °C
IP 52
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biała, natężenie oświetlenia 250 lx
N – oko nieuzbrojone, O – okulary wzmacniające

Zawartość opakowania:

Laser liniowy kątowy GeoSpider.
Zintegrowany trójnóg z regulacją wysokości.
Tarczka celownicza magnetyczna z podpórką - 2 szt.
Baterie.
Torba.

Laser liniowy kątowy GeoSpider jest objęty 24 miesięczną gwarancją (36 miesięcy po rejestracji).
Każdy egzemplarz przed wysyłką do sklepu przechodzi
w laboratorium diagnostycznym wstępny przegląd techniczny i kontrolę dokładności. Jest gotowy
do pracy natychmiast po otwarciu firmowego opakowania.
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