micro CL-100
Ceny ważne od 01.01.2012 do 31.12.2012*
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Statyw gratis!

micro CL-100 Samopoziomująca laserowa poziomica krzyżowa
RIDGID® micro CL-100 oferuje niesamowite zalety lasera krzyżowego. Dzięki “jednej
operacji pokrętła” micro CL-100 jest bardzo łatwy w użyciu i pozwala na poziomowanie
w mgnieniu oka!
Micro-CL-100 natychmiast wyświetla bardzo widoczne pionowe i poziome linie
lasera z dokładnością do milimetra i automatycznie kompensuje nierówności, nawet
przy nachyleniu 6 °. Może być stosowany w rozszerzonym zakresie widoczności we
wnętrzach 30 metrów i wystarczy ustawić go tylko raz dzięki wbudowanej obrotowej
podstawie (360 °).
Poziomica Micro-CL-100 jest dostarczana w wytrzymałej walizce z tworzywa
sztucznego i zawiera okulary ochronne i statyw gratis!

* Ceny mogą ulec zmianie. Ceny netto (bez podatku VAT).

Produkt....................................RIDGID® micro CL-100
Nr kat. .....................................38758
Waga........................................0,54 kg
Dokładność...............................2mm /10m
Zakres widoczności
we wnętrzach............................30 metrów
Zakres samopoziomowania......± 6°
Linie lasera...............................2x, pozioma i pionowa
Wskaźnik poziomu....................Tak, wizualny
Stopień ochrony........................IP54
Typ lasera.................................Klasa 2, 630-670 nm
Mechanizm blokujący...............Tak, dla ochrony
przed uszkodzeniem
Gwint do statywu......................Tak, 5/8”
źródło zasilania........................3x AAA baterie (w komplecie)

micro DL-500
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1.085 zł*

RIDGID® micro DL-500 to kompaktowy laser punktowy, który
jednocześnie wyświetla 5 skoncentrowanych punktów laserowych,
które są pod kątem 90 ° w stosunku do siebie, co pozwala na łatwe
przeniesienie punktów pomiarowych, określonych kątem prostym i
prawidłowe ustawienie różnych elementów konstrukcyjnych.
Micro DL-500 jest bardzo łatwy w użyciu i jest obsługiwany przez
obracanie pokrętła. Ma dłuższy zasięg pracy do 30 metrów i zapewnia
dużą dokładnością zarówno na krótkich jak i długich dystansach.
Kosztowne błędy spowodowane przesunięciami są zabezpieczone
dzięki samopoziomującemu mechanizmowi.

Produkt....................................RIDGID® micro DL-500
Nr kat. .....................................38763
Waga........................................0,50 kg
Dokładność...............................± 2mm / 10m
Zakres widoczności
we wnętrzach............................30 metrów
Zakres samopoziomowania......± 4.5°
Punkty lasera............................2x poziome & 3x pionowe
Wskaźnik poziomu....................Tak, wizualny i dźwiękowy
Wskaźnik ochrony....................IP55
Typ lasera.................................Klasa 2, 635-670 nm
Mechanizm blokujący...............Tak, dla ochrony przed
uszkodzeniem
Gwint do statywu......................Tak, ¼” & 5/8”
źródło zasilania........................2x AA baterie (w komplecie)

Dystrybutor

Micro DL-500 posiada również zintegrowaną obrotową podstawę o
360° i jest wyposażony w wielofunkcyjną podstawę magnetyczną,
magnetyczną tarczę, pasek montażowy i okulary - wszystko za darmo.
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micro DL-500 Samopoziomująca laserowa
5 punktowa poziomica

RIDGID® zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i specyfikacji naszych produktów bez
uprzedniego powiadomienia lub zmian w literaturze.

bez VAT

