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Kr 895,exkl. moms.

Trebensstativ ingår utan extra kostnad

Micro CL-100 Självnivellerande Korslaser
RIDGID® micro CL-100 är lätt att använda, och hjälper dig att få dina linjer rätt,
vertikalt och horisontellt!
micro CL-100 ger omgående en synlig vertikal och horisontell linje med millimeterprecision,
som även kompenserar för ev. lutning upp till 6°. Den kan användas på ett avstånd upp till
30m inomhus och kan vridas 360° på sin vridplatta.
micro CL-100 levereras i en kraftig plastväska vilken innehåller glasögon som förstärker
laserlinjen samt ett höj och sänkbart trebensstativ utan extra kostnad.

*Reservation för valutaförändringar och tryckfel.

Produkt.................................... RIDGID® micro CL-100
Kat nr........................................ 38758
Vikt............................................ 0,54 kg
Noggrannhet............................. ± 2mm /10m
Räckvidd.................................... 30 m
Max lutning............................... ± 6°
Laserlinjer................................. 2x, horisontal & vertikal
Indikering för, för stor lutning... Ja, visuell
Skyddsklass............................... IP54
Lasertyp..................................... Klass2, 630-670nm
Låsningsmekanism.................... Ja, förhindrar skada vid transport
Trebensstativ............................ Ja, 5/8”
Drivkälla.................................... 3xAAA batteri(ingår)

micro DL-500

T

E
NYH

Kr 1.995,-

RIDGID® micro DL-500 är en kompakt punktlaser som projecerar 5
laserpunkter samtidigt med 90° vinkel mellan varandra.
micro DL-500 är lätt att använda, ger stor tillförlitlighet upp till 30m,
förebygger mätfel tack vare sin självnivelleringsmekanism.
micro DL-500 har integrerad vridplatta 360° och med multifunktions
magnetfot, magnetplatta, fästband och glasögon som förstärker
laserpunkterna, utan extra kostnad.

Produkt.......................................... RIDGID® micro DL-500
Kat nr . ........................................... 38763
Vikt.................................................. 0,50 kg
Noggrannhet................................... ± 2mm / 10m
Räckvidd.......................................... 30 meters
Max lutning..................................... ± 4.5°
Laserpunkter................................... 2x vertikal & 3x horisontell
Indikering för för stor lutning.......... Ja, visuell och ljud
Skyddsklass..................................... IP55
Lasertyp........................................... Klass2, 635-670nm
Låsmekanism.................................. Ja, för att förhindra skada
vid transport
Gänga för trebensstativ.................. Ja, ¼” & 5/8”
Drivkälla.......................................... 2xAA batteri (ingår)

Återförsäljare

RIDGID SCANDINAVIA A/S
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark

Tel: 0200 883467
Fax: +45 46 15 49 00
ridgid.scandinavia@emerson.com
www.RIDGID.eu
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micro DL-500 Självnivellerande 5-punktslaser

RIDGID® arbetar för kontinuerlig förbättring och utveckling och förbehåller sig rätten att ändra konstruktion och
specifikationer av våra produkter utan anmälan ellerändring av katalogmaterial.

exkl. moms.

