
LMR360R
Odbiornik 360° montowany na maszynie

Dokładna kontrola spadku
Wbudowany wskaźnik pionu
Kompatybilność z dowolnym 
laserem obrotowym
Wodoodporność
W zestawie bateria wielokrotnego 
ładowania

LMD360R
Remote Display

Dystrybuowany przez Leica Geosystems

PLUS !

Czytelny panel montowany 
do szyby – mo¿esz 
jednocześnie patrzeæ 
na wskaźniki i ³y¿kê koparki.



Mo¿liwośæ wyboru kana³u: przejdź na drugi kana³ jeśli 
na placu budowy znajduj¹ siê dwa systemy.

Cechy charakterystyczne
Diody LED wskazuj¹ po³o¿enie ³y¿ki wzglêdem wi¹zki laserowej. 
Siedem kana³ów wyświetlania (wskaźników) w trybie niskiej dok³a-
dności; dziewiêæ kana³ów wyświetlania w trybie wysokiej dok³adności.
W pamiêci pozostaj¹ informacjê o ostatnio odbieranym sygnale. 
Strza³ki wskazuj¹ w któr¹ stronê nale¿y przemieściæ ³y¿kê koparki, 
aby powróciæ na p³aszczyznê odniesienia.

Odbiornik LMR360R zapewnia dok³adn¹ informacjê o spadku 
kontrolowanym wizualnie. Du¿e okno 360° umo¿liwia odczytanie 
wi¹zki lasera biegn¹cej z dowolnej strony. 

Wbudowany wskaźnik pionu monitoruje k¹t pochylenia ramienia, 
sygnalizuj¹c jego po³o¿enie w pionie. Pozycja pionowa zapewnia 
dok³adny pomiar spadku, oszczêdzaj¹c pieni¹dze poprzez redukcjê 
b³êdów wynikaj¹cych ze zbyt p³ytkiego lub g³êbokiego wykopu. 

Du¿e magnesy umo¿liwiaj¹ szybki monta¿ i ³atwe przenoszenie 
odbiornika miêdzy maszynami. Dostêpny jest tak¿e opcjonalny 
zacisk do monta¿u odbiornika. 

Specyfikacje techniczne LMR360R
 Promień działania* 200 m

Kąt odbioru 360°

Długość okna  25 cm

Dokładność* Wysoka 6 mm

Niska 12 mm

Wskaźnik pionu ± 5°

Wodoodporność IP67

Zasilanie Bateria NiMh wielokrotnego ³adowania

Czas pracy na bateriach 30 godzin

Czas ładowania 12 godzin

Zakres częstotliwości 30 m miêdzy LMR360R i LMD360R

Wymiary 37.5 x 7.5 x 10.7 cm

Waga 1.8 kg bez zacisków

LMR360R
Odbiornik 360° montowany na maszynie

Cechy charakterystyczne
Czytelny wyświetlacz montowany 
na przedniej szybie za pomoc¹ 
przyssawek. Nie przes³ania widoku 
operatora koparki.
Wyświetlanie 9 kana³ów odbiornika, 
plus strza³ki wskazuj¹ce pion. 
Wyświetlacz odbiera informacje 
za pomoc¹ bezprzewodowego ³¹cza RF.
Zarówno odbiornik jak i wyświetlacz zosta³y wyposa¿one 
w menu, które umo¿liwia ich konfiguracjê. Wszystkie 
ustawienia mog¹ byæ wprowadzane za pomoc¹ wyświetlacza, 
bez wysiadania z kabiny. Mo¿esz tak¿e wy³¹czyæ ekran 
odbiornika aby oszczêdziæ bateriê.

LMD360R
Wyświetlacz
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Du¿e magnesy

Zacisk mocuj¹cy

Odbiornik posiada diody LED wskazuj¹ce pion; wyświetlacz 
posiada strza³ki kierunkowe umo¿liwiaj¹ce pionowanie ramienia.
Jeśli odbiornik zosta³ zamontowany na spycharce lub równiarce, 
mo¿esz wy³¹czyæ te diody aby wyd³u¿yæ czas pracy na bateriach.
Wytrzyma³a wodoodporna konstrukcja. Wbudowane t³umiki 
drgañ minimalizuj¹ wstrz¹sy pochodz¹ce od maszyny. 
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* Zasiêg i dok³adnośæ zale¿¹ od wykorzystywanego lasera obrotowego.

Ilustracje, opisy i dane techniczne nie s¹ wi¹¿¹ce i mog¹ ulec zmianie. Wszystkie prawa zastrze¿one. Drukowano w Polsce

Twój dystrybutor

Wskaźnik
pionu


