Leica Roteo 35
Vše v jednom rotačním
laseru

Všestranně perfektní pro
interiérové práce

Charakteristika přístroje

on all levels
Na stropy,na zdi,na podlahy,práce ze stativu.Leica
Roteo 35 rotační laser, je mnohonásobný,zručný
pomocník
Můžete ho využít při práci v interiérech v mnoha
rozličných úlohách,kde jsou požadovány vodorovné
hladiny,sklony a zarovnávání
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Elektromotoricky posuvný držák výškově i polohově(11cm)
Jednoduché dálkové ovládání
Horizontální i vertikální samourovnání
90° paprsek jako olovnice nebo jako úhelník na podlahy
Odnímatelná duralová ochranná klec
Vynikající životnost baterií až 160hod( s alk. články)

Montáž stropů a stěn

Vyznačení pravých úhlů

Sklony střech a schodů

S el.motorickým st ěnovým držákem
může být Leica Roteo 35 posunována
na stěně nebo I horizontálně dálkovým
ovládáním

Také práce vertikálně může být velmi
užitečná.Vyznačení a udržení pravého
úhlu jak na podlaze tak vertikální ukládání
stěn

Laser můžete manuálně nastavit snadno v
držáku do jakéhokoliv sklonu v rozsahu
0°- 90°
Technické specifikace

Leica Roteo 35 komponenty
1 Leica Roteo 35 rotační laser
2 Motorizováný stropní držák
3 Dálkové ovládání
4 Článek pro dálkové ovládání
5 Držák baterií
6 Nabíjecí NiMH baterie
7 Nabíječka
8 Terč
9 Brýle

Leica Roteo 35
Dosah (rotující paprsek)

až 300m v průměru s laserovým
přijímačem
±3mm na 30m
v rozsahu 4.5°
v 5 krocích
D-cell (mono), 2 x 1.5 V
Nebo nabíjecí NiMH
50 hod s nabíjecími čl.), až 160
hod s alkalickými články
IP 54,

Přesnost
Automatické urovnávání
Rychlosti rotace
Typ baterií
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Životnost baterií
Ochranná třída

⑥
①

⑤
⑦

⑨

⑧
④

Laser class 3R in accordance with
IEC 60825-1 and EN 60825-1
New – Register your product at www.leica-geosystems.com
to extend the warranty.

③

Doporučené originální příslušenství
RRC 350 Laserový
přijímač s držákem
Art.No. 762771

CLR290 Rozpěrná tyč
Art.No. 761762

* Not available in the USA
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