LT58 Kruislijnlaser
Multifunctionele klem meegeleverd
2” / 50m

Specificaties

m

Laservermogen

Minder dan 1 mW

Klasse / Golflengte

Klasse 2 / 522nm - 635nm

Accu’s

Lithium-ion, 7200 mAh

Gebruiksduur accu’s

1 straal, groen - 19 uur
3 stralen - 11 uur

Laadtijd

8 uur

Lader

Invoer: 100-240V AC 0,5 Amp
Uitvoer: 5V DC 2,0 Amp

Uit-bereikwaarschuwing

Flitsende straal - drievoudige flits elke 10 seconden

Zelfnivellerend bereik

4° ±1° alle richtingen

Stof- en waterdichtheid

IP54

Bedrijfstemperatuur

-10°C tot 45°C

Opslagtemperatuur

-20 °C tot 70 °C

Afmeting (l x b x h)

152 x 116 x 84 mm

Gewicht

670 g

5mm @ 25m
1/4in @ 100ft
IP54

30m / 100ft

Li-ion
11-19 Hr Battery Life
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De ideale plafondlaser

De LT58 zendt geheel rondom een uiterst
heldere, groene laserstraal uit en is ideaal voor
plafondinstallaties.

Twee verticale stralen 360°, 90° van elkaar
verwijderd, verstrekken alle gewenste
referentiekaders voor afbouwwerkzaamheden.
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Hogezichtbaarheidsstraal is tot op zeker 30 meter zeer
goed zichtbaar en bestrijkt de gehele ruimte met een
enkelvoudige configuratie
Door compact en lichtgewicht ontwerp gemakkelijk
op plafondhoogte te monteren
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Robuust en duurzaam - Valspecificatie van 1m betekent
dat de LT58 blijft werken, zelfs na kleine ongelukken
Lithium-ion accu’s zorgen voor 19 uur bedrijfstijd enorme besparingen op batterijkosten vergeleken met
alkalinebatterijen en milieuvriendelijk

De compacte draagkoffer houdt laser en accessoires
bij elkaar voor eenvoudige opslag en transport
De multifunctionele klem kan op verschillende
typen plafondprofiel worden gemonteerd, waaronder
schaduwprofiel
De montageklem wordt magnetisch bevestigd aan
plafondrails, op verschillende statiefaansluitingen en is
uitgerust met rotatie- en verticale fijnafstelling
Simpel te bedienen en te gebruiken - automatisch
zelf-nivellerend, stabiele straal, geen roterende straal,
geen afstandsbediening nodig
Eenvoudig te gebruiken bedieningspaneel - één knop voor
horizontale straal, één knop voor verticale stralen

Toepassingen

LT58
■■

Een instrument voor alles

■■

Drie 360°-vlakken

De ideale
plafondlaser

LT58 Kruislijnlaser

