
LEVELFIX AL320X
Waterpasinstrument



 � Magnetische demping voor stabiele vizierlijn
 � 32x vergroting
 � Stof- en waterbestendig
 � 360 graden indeling

Snelle, stabiele en duurzame compensator
De AL320X is een betrouwbaar en hoogwaardig waterpasinstrument. De compensator van de AL320X bevat vier ophangdraden 
gemaakt van metaal met een hoge treksterkte, met een minimale thermische uitzettingscoëfficiënt – voor ongeëvenaarde 
duurzaamheid en nauwkeurigheid. Het nauwkeurig afgestelde magnetische dempingssysteem nivelleert en stabiliseert de zichtlijn 
snel, ondanks de fijne trillingen die aanwezig zijn bij het werken in de buurt van zwaar materieel of drukke wegen.

Horizontale cirkel voor meting
Horizontale hoeken kunnen direct worden afgelezen in eenheden van 1 graad. Met de instelbare rotatiefunctie kunt u elke hoek 
vanaf nul aflezen. De cirkel is afgedekt ter bescherming tegen vuil en krassen en het uitleesvenster bevindt zich onder het oculair 
voor een snelle referentie.

Minimale focus van 20 cm
De AL320X kan scherpstellen op objecten vanaf 20 cm voor de telescoop. Deze functie vergemakkelijkt het werken in krappe ruimtes 
aanzienlijk.

Betrouwbaarheid onder alle weersomstandigheden
Met de IPX6-classificatie is het instrument beschermd tegen krachtige waterstralen uit alle richtingen, wat betekent dat de AL320X 
bestand is tegen een plotselinge regenbui of stortregens. Het geavanceerde beschermingsontwerp voorkomt ook vertroebeling of 
condensatie in de telescoop.
  
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 JAAR
GARANTIE

 � Lenskap
 � In stevige koffer

Kenmerken Standaard levering

Omschrijving

Nauwkeurigheid 2.0mm (dubbele km waterpassing)

Vergroting 32x

Minimale focus 20cm

Demping Magnetisch

Lens 36mm

Specificaties

Artikelnummer 554320

EAN 8712423016163

AL320X Waterpasinstrument

Standaard levering  


