
Levelfix 860HVS
Digitale dubbel afschotlaser



 Digitaal instelbaar dubbel afschot tot 8%
 Auto-Alignment & tracking functie horizontaal en verticaal
 Vensteruitschakeling (beam masking)
 Groot bereik, hoog toerental en lange werkduur
 Robuuste IP67 constructie

De slimme digitale afschotlaser
De 860HVS is voorzien van dubbel afschot welke digitaal in te geven is. De SmartSlope technologie zorgt voor een gecontroleerde 
afschot met HI protectie en houdt temperatuurschommeling in de gaten. De unieke Auto-Alignment functie op zowel de x als de 
y-as zoekt zelf het midden van de ontvanger. Plaats de ontvanger op hoogte en met slechts één druk op de knop zal de laser de 
ontvanger zelf opzoeken en is een afschot ingesteld. Het hoge instelbare toerental van 1200rpm maakt de laser ideaal voor gebruik 
met machineontvangers.  Daarnaast is de 860HVS voorzien van een vensteruitschakeling (het “blinderen” van bepaalde zijdes). 
Deze functie zorgt ervoor dat u de laser ook kunt gebruiken waar weerkaatsing van de laserstraal op kan treden. U schakelt de 
zijde eenvoudig uit welke een weerspiegeling veroorzaakt bij raampartijen of refl ecterende materialen, of waar de laserstraal niet 
detecteerbaar hoort te zijn. 

Verticaal
De 860HVS kan verticaal geplaatst worden. De laserstraal is automatisch naar beneden te richten waardoor een exacte 
positiebepaling mogelijk is. In de verticale stand is ook de Auto Alignment functie te gebruiken wat verticaal uitlijnen tot 100 meter 
bijzonder eenvoudig en snel mogelijk maakt. De Auto Tracking functie zal de ontvanger blijven volgen en ideaal voor continue moni-
toring van de positie. Tevens is de verticale lijn met de afstandbediening zeer precies in te regelen. De 860HVS is daarmee uitstekend 
geschikt voor het uitlijnen en uitzetten van verticale lijnen op lange afstanden zoals  gevelbouw, ruwbouw, bouwramen, funderingen 
en vele andere toepassingen.  

Li-ion technologie
De krachtige Li-ion accu zorgt voor een werkduur van >50 uur per laadcyclus. Mocht de accu onverhoopt leeg zijn tijdens gebruik 
kunt u de laser gebruiken tijdens het laden of is de laser te gebruiken met normale batterijden door de meegeleverde batterijhouder.

Digitale MM-ontvanger en afstandbediening
De laser wordt standaard geleverd met de rubuuste SLD800 millimeter ontvanger. Hiermee kunt u het verschil tot het midden af-
lezen in MM. De instelbare nauwkeurigheid maakt de SLD800 geschikt voor alle soorten werkzaamheden. De SLD800 is voorzien van 
heldere LED’s, instelbaar geluidsniveau en een verlicht LCD scherm aan beide zijden. Met de afstandbediening voorzien van BLE5 
connectie kunt u alle functies van de laser tot een afstand van 100 meter bedienen.

LEVELFIX Connect
De slimme communicatie tussen uw Android of IOS device 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, een digitaal afschot 
instellen en de handleiding downloaden.

About LEVELFIX™ Smart Precision Tools - Innovatief, nauwkeurig, robuust en 7 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 7 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 7 jaar door uw laser te registratie binnen 2 weken van aankoop via internet

7 YEAR
WARRANTY

 Digitale mm ontvanger met BLE5 connectie
 Afstandbediening met BLE5 connectie
 Baakklem
 Li-ion accu en oplader
 Alkaline batterijhouder

Kenmerken Standaard levering

Omschrijving

Bereik 1100 meter (afhankelijk van bereik ontvanger)

Nauwkeurigheid 1.5mm @ 30m

Rotatiesnelheid 300, 600, 1200 tpm

Functies Horizontaal, verticaal, loodpunt, digitaal ingeefbaar afschot op beide assen,
venstermaskering, auto tracking, smart slope

Laserklasse 2

Bedrijfstijd 50 uur met Li-Ion accu

Constructie IP 67

Oplaadbaar Ja - Li-ion accupack

Specifi caties

Artikelnummer 554800

EAN 8712423015258

860HVS Digitale dubbel afschotlaser

Standaard levering  

Artikelnummer 554801

EAN 8712423015265

Set met 1.8m statief (P180EM) en meetbaak (LB240) 

onnect

Artikelnummer 554802

EAN 8712423015272

Set met 2.7m statief (P270EH) en meetbaak (LB240) 

SMART SLOPE

Auto-alignment


