INSTRUMENTS

Levelfix CCL260G

Compacte 3D lijnlaser 3x360°

CCL260G Compacte 3D lijnlaser groen
Kenmerken





Standaard levering

Zelfnivellerende 3x360° 3D lijnlaser met groene straal
Compleet met SmartBase positioneringsadapter
High power laserstralen, horizontaal 360°
Optie: ontvanger LLD100GR - bereik 50m






SmartBase met ﬁjninstelling
Magnetische wandhouder
Accu, oplader en batterijhouder
Doelplaat

Omschrijving
SmartBase met SmartFix aansluiting
Met de meegeleverde SmartBase is het uitlijnen van de laser kinderspel. Door het unieke draaimechanisme blijft het refentiepunt op
dezelfde plek tijdens het instellen. De uitklapbare aanslag-nokken zijn uitermate geschikt voor het uitlijnen van tegelwerk doordat de
nokken over de tegel vallen. Het SmartFix systeem zorgt voor een snelle en eenvoudige plaatsing van uw instrument. Klik eenvoudig
uw instrument op de meegeleverde wandhouder, montagevoet of met de SmartFix adapter op elk statief of houder met een 5/8”
aansluiting.
Compact
De CCL260G is een compacte en handzame laser voorzien van hoogwaardige componenten en prima speciﬁcaties, 4 jaar garantie*
en de nodige accessoires om direct aan de slag te kunnen.
HighPower groene diode
De laser is voorzien van een sterke groene laserdiode die tot 4x beter zichtbaar dan de klassieke rode diode. De HighPower diode
projecteert heldere en scherpe laserlijnen. De zichtbaarheid blijft sterk afhankelijk van het omgeving licht. Hoe meer licht des te
minder zichtbaar zijn de lijnen.
Li-ion technologie
De laser wordt compleet met uitneembare Li-ion accu, oplader en batterijhouder geleverd.
Ontvangerfunctie
De laser beschikt over een ontvanger functie. Hierdoor kunt u de laser i.c.m. een LEVELFIX ontvanger op langere afstanden c.q.
buiten gebruiken, zelfs als de lijn niet meer zichtbaar is. Met een ontvanger zijn de lijnen te detecteren tot <50m.
LEVELFIX Connect
De slimme communicatie tussen uw smartphone en uw LEVELFIX laser. Met de LEVELFIX CONNECT App verbind u de laser eenvoudig
met uw smartphone. Eenmaal verbonden kunt u onder andere de laser op afstand bedienen of de laserpower aanpassen.
De functionaliteit van de app zal de komende tijd nog meer uitgebreid worden.
Over LEVELFIX™ Smart Precision Tools - Innovatief, nauwkeurig, robuust en 4 jaar garantie
LEVELFIX lasers zijn met uiterste zorg en precisie geproduceerd. Door meer dan 25 jaar ervaring en kennis toe te passen in onze
producten heeft u absolute top kwaliteit in handen. Wij zijn overtuigd en durven u daarom zonder zorgen 4 jaar garantie* te geven
op dit product.
LEVELFIX heeft de beste prijs-kwaliteit verhouding op de markt, hierdoor heeft u gegarandeerd de beste kwaliteit uw geld.
* Verleng de standaard 1 jaar fabrieksgarantie naar 4 jaar door uw laser te registratie binnen 2 weken van aankoop via internet

Standaard levering

Specificaties

Artikelnummer

556150

Bereik

20m / ontvanger 50m

EAN

8712423012806

Nauwkeurigheid

3mm / 10m

Functies

3x360° groene lijnen

Set met P150IL statief

Laserklasse

525 nm / Class 2m (groen)

Artikelnummer

556250

Bedrijfstijd

8 uur - alle lijnen

EAN

8712423012813

Constructie

IP 54

Oplaadbaar

Ja - Li-ion accupack

4 JAAR
GARANTIE

