micro CL-100
Ceny jsou platné od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012*
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Trojnožka zdarma!

Samonivelační křížový laser micro CL-100
Zařízení RIDGID® micro CL-100 nabízí neuvěřitelnou hodnotu na křížový laser. S
ovládáním pomocí jediného ovladače se zařízení micro CL-100 velmi snadno používá
a pomáhá vám zajistit nivelaci nebo měření během okamžiku!
Zařízení micro CL-100 okamžitě promítá velmi dobře viditelné vertikální a horizontální
laserové linky s milimetrovou přesností a automaticky kompenzuje nesrovnalosti až
do náklonu 6°. Zařízení má rozšířený vnitřní dosah 30 metrů, na který je nutné jej díky
zabudovanému 360° otočnému podstavci nastavovat pouze jedinkrát.
Zařízení micro CL-100 je dodáváno v robustním plastovém kufříku a obsahuje
brýle zvýrazňující laserové paprsky a výsuvnou trojnožku zdarma!

*Změny cen vyhrazeny. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Produkt ................................................RIDGID® micro CL-100
Kat. č. . ..................................................38758
Hmotnost..............................................0,54 kg
Přesnost................................................2 mm / 10 m
Vnitřní dosah.........................................30 metrů
Samonivelační rozsah..........................± 6°
Laserové linky.......................................2x, horizontální a vertikální
Ukazatel mimo nivelizační rozsah.......Ano, vizuální
Úroveň ochrany....................................IP54
Typ laseru.............................................Třída 2, 630-670 nm
Zajišťovací mechanismus....................Ano, jako ochrana před
poškozením
Upevňovací závit trojnožky..................Ano, 5/8”
Napájecí zdroj.......................................3x AAA baterie
(součást balení)
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Zařízení RIDGID® micro DL-500 je kompaktní bodový laser, který
současně promítá 5 zaměřených laserových teček, které spolu navzájem
svírají úhel 90°, a umožňují vám tak snazší přenos zaměřených bodů,
stanovení pravých úhlů a vyrovnání různých konstrukčních prvků.
Zařízení micro DL-500 se snadno používá a ovládá se jednoduchým
otočením ovladače. Zařízení má rozšířený pracovní dosah 30 metrů
a poskytuje skvělou přesnost jak na kratší tak na delší vzdálenosti.
Nákladným chybám vznikajícím z nevyrovnaných měření je zabráněno
díky samonivelačnímu mechanismu.
Zařízení micro DL-500 je také vybaveno zabudovaným 360° otočným
podstavcem a zdarma se dodává s víceúčelovým magnetickým
podstavcem, magnetickým zaměřovacím štítkem, upevňovacím
popruhem a brýlemi zvýrazňujícími laserové paprsky.

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven
Belgium

Produkt .................................................RIDGID® micro DL-500
Kat. č. . ...................................................38763
Hmotnost...............................................0,50 kg
Přesnost.................................................2 mm / 10 m
Vnitřní dosah..........................................30 metrů
Samonivelační rozsah...........................± 4,5°
Laserové body.......................................2x vertikální a 3x horizontální
Ukazatel mimo nivelizační rozsah........Ano, vizuální a akustický
Úroveň ochrany.....................................IP55
Typ laseru..............................................Třída 2, 635-670 nm
Zajišťovací mechanismus.....................Ano, jako ochrana před
poškozením
Upevňovací závit trojnožky...................Ano, ¼” a 5/8”
Napájecí zdroj........................................2x AA baterie (součást balení)

Dodavatel

Tel.: +32 (0)16 380 280
Fax.: +32 (0)16 380 381
ridgid.nee@emerson.com
www.ridgid.eu
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Samonivelační pětibodový laser micro DL-500

Společnost RIDGID® si vyhrazuje právo na změnu designu a vlastností jejích produktů bez předchozího
upozornění nebo změny dokumentace.
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