
Levelfix DT500L
Digitale theodoliet



 Groot, helder en verlicht display aan beide zijden
 Focuseerbaar laser richtpunt 
 Met laserloodpunt
 30x vergroting
 5” nauwkeurigheid

Digitale theodoliet met laser-richter en laserlood
De DT500L is een robuuste digitale theodoliet gemaakt voor dagelijks gebruiksgemak. De laser richtpunt is exact uitgelijnd met het 
center van de kruisdraden en is optioneel te gebruiken. Dit maakt het uitlijnen sneller en maakt het uitzetten van punten visueel. 
Daarnaast is de DT500L voorzien van een laserplumb voor het eenvoudige positioneren boven meetpunten. 

Nauwkeurig en voorzien van een compensator
De DT500L heeft een nauwkeurigheid van 2” en is daarmee uiterst nauwkeurig. De 30x vergroting zorgt voor een duidelijk beeld. 
De ingebouwde compensator welke aan of uit gezet kan worden op de verticale as zorgt voor het correct afl ezen van de waarden 
zonder elke keer de libel te controleren. 

Verlicht 2-zijdig display
De DT500L is voorzien van 2 grote, heldere en verlichte displays. Het display is eenvoudig af te lezen en met de knoppen zijn de 
standaardfuncties snel te selecteren. Zo is het makkelijk om snel te wisselen tussen graden en gon op de horizontale as, graden of 
% op de verticale as, links of rechtse rotatie meting in te stellen, 0-punt instellen van de horizontale cirkel en het in of uitschakelen 
van de laser richtpunt.
  
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

4 YEAR
WARRANTY

 Stof- en regenhoes
 Nimh Accupack en lader
 Alkaline batterijhouder
 In stevige kunststof koff er

Kenmerken Standaard levering

Omschrijving

Nauwkeuigheid 5”

Schermresolutie 1”, 5” of 10”

Eenheden 360° of 400gon

Compensator Automatische verticale compensator, instelbaar Aan/Uit

Werkbereik compensator +/- 3’

Minimale focusering 1m

Kijker opening 4mm

LCD Scherm 2-zijdig verlicht display

Constructie IP45

Oplaadbaar Ja, Nimh accupack

Specifi caties

Artikelnummer 556500

EAN 8712423015708

DT500L Digitale theodoliet met laser

Standaard levering  


