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De tool voor alle toepassingen
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Specificaties

Nauwkeurigheid 3mm @ 15m

Zichtbaar bereik - Punten 60m

Zichtbaar bereik - Lijnen 30m

Bereik met ontvanger – HR220 90m

Vermogen laser Minder dan 1mW

Laserklasse Klasse 2 

Batterijen 4 x AA

Werkduur 56 uur – Punten 
11 uur - Lijnen

Buiten-bereik-waarschuwing Knipperende straal, iedere 10 seconden 
drie flitsen

Zelfnivellerend bereik 3° ±1° alle richtingen

Stof- en waterdichtheid iP54

Bedrijfstemperatuur -10 °C tot +45 °C

Bewaartemperatuur -20 °C tot +60 °C

Afmetingen (l x b x h) 145 x 78 x 138 mm

Gewicht 680 g

Garantie 3 jaar

3 jaar garantie met gratis omruilen binnen twee  
jaar en met toeslag binnen 3 jaar.

Garantie dekt een val tot 1 meter.

90m / 300ft

30m / 100ft

60m / 200ft

Loodgieters

Klimaattechnici

Elektriciens

Gipsmonteurs

LT52 Lasertool



LT52 Punt- en kruislijnlaser

Veelzijdig, helder en robuust
Met de LT52 heeft u geen twee verschillende lasertools 
meer nodig, want hij combineert een puntlaser met vijf 
stralen en een kruislijnlaser in één instrument.

■■ Veelzijdige tool doet velerlei klussen – stel hem 
eenmalig in en u kunt loodrecht-, waterpas- en 
90-gradenwerkzaamheden verrichten.

■■ Automatisch nivelleren garandeert 
nauwkeurigheid en een snelle opstartprocedure

■■ De helderste kruislijnen en punten in deze klasse 
voor het gemakkelijk aflezen in binnenruimten – 
punten zijn tot op 60 meter zichtbaar.

■■ Brede 210° horizontale lijn kruist zijpunten. 
Verticale straal omhoog kruist het hoogste punt

■■ Het laagste punt verduidelijkt de vloer, dus geen 
extra accessoires nodig

■■ Lange werkduur – tot 56 uur op een set 
alkalinebatterijen bij gebruik als puntlaser

■■ Water-, zand- en schokbestendig – bestand tegen een 
val tot 1 meter op beton. Beschermingsklasse iP54

Toepassingen

De tool voor alle toepassingen
Ontwikkeld voor interieurtoepassingen en 
renovatiewerkzaamheden, wordt de LT52 gebruikt voor 
tal van horizontale en verticale uitlijnwerkzaamheden. 
Systeemwanden en –plafonds, puntoverdracht naar 
omhoog en omlaag, wand- en vloertegels zetten, 
tapijtleggen en rechte hoeken aftekenen; de LT52 
maakt het allemaal mogelijk. 
Wandenzetters, mechanisch installateurs, 
loodgieters, elektriciens, timmerlui – ze kunnen 
allen nauwkeuriger en productiever werken.

HR220 handontvanger

LT52 kofferset

Met behulp van de los leverbare 
HR220 handontvanger is de 
LT52 ideaal voor eenvoudige 
nivelleertoepassingen in 
de open lucht over een 
korte afstand, waaronder 
hoogtecontroles voor platformen, 
zwembaden, metselwerk, 
installatie van septictanks en 
hovenierswerkzaamheden.
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