micro CL-100
Prijzen geldig van 01.01.2012 tot 31.12.2012*.
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Statief gratis inbegrepen!

Micro CL-100 Zelfnivellerende Kruislijnlaser
De RIDGID® micro CL-100 biedt een enorme meerwaarde voor een kruislijnlaser.
Door de bediening met één enkele knop is hij handig in gebruik en daardoor razendsnel
inzetbaar voor allerhande nivellerende metingen.
De micro CL-100 projecteert direct een zeer goed zichtbare verticale en horizontale
laserlijn en dit met millimeter nauwkeurigheid. Hij compenseert ook automatisch voor
hellingen tot 6 graden.
Hij kan binnenshuis gebruikt worden binnen een afstand van 30 meter en hoeft maar
één keer opgezet te worden dankzij de geïntegreerde draaibare basis.
De micro CL-100 laser wordt geleverd in een stevige kunststof koffer inclusief
“gratis” laserbril en in de hoogte verstelbaar statief.

*Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en exclusief BTW.

Product.................................... RIDGID® micro CL-100
Cat. no. .................................... 38758
Gewicht..................................... 0,54 kg
Nauwkeurigheid........................ 2mm /10m
Bereik binnen.............................30 meter
Zelfnivellerend bereik............... ± 6°
Laserlijnen................................. 2x, horizontaal & verticaal
Niet waterpas indicator............ Ja, visueel
Beschermingsklasse................. IP54
Laser type.................................. Klasse 2, 630-670 nm
Blokkeer mechanisme............... Ja, tegen beschadiging
Statief aansluiting.................... Ja, 5/8”
Batterijen.................................. 3x AAA (inbegrepen)
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De RIDGID® micro DL-500 is een compacte puntlaser die tegelijkertijd
5 laserpunten projecteert met onderling 90° - perfect rechte - hoeken.
Zo kunt u gemakkelijk referentiepunten overbrengen van de ene naar
de andere wand, de juiste hoeken uitzetten en diverse bouw- en
interieurelementen nauwkeurig uitlijnen.
Dankzij de ‘éénknopsbedienig’ is de micro DL-500 zeer gemakkelijk
in gebruik en kan met hoge nauwkeurigheid ingezet worden op
zowel korte als lange afstanden tot 30 meter. Kostbare meetfouten
door oneffenheden worden vermeden dankzij het zelfnivellerende
mechanisme dat bij overschrijding van het bereik (±4.5°) automatisch
een visueel en akoestisch signaal afgeeft.

Product.................................... RIDGID® micro DL-500
Cat. no. .................................... 38763
Gewicht..................................... 0,50 kg
Nauwkeurigheid........................ ± 2mm / 10m
Bereik binnen............................ 30 meter
Zelfnivellerend bereik............... ± 4.5°
Laserpunten.............................. 3x horizontaal & 2x verticaal
Niet waterpas indicator............ Ja, visueel en akoestisch
Beschermingsklasse................. IP55
Laser type.................................. Klasse 2, 635-670 nm
Blokkeer mechanisme............... Ja, tegen beschadiging
Statief aansluiting.................... Ja, ¼” & 5/8”
Batterijen.................................. 2x AA (inbegrepen)

DistributEUr

De micro DL-500 beschikt over een geïntegreerde 360° draaibare basis,
multifunctionele magnetische houder, montage riem en een laserbril, dit
alles ‘gratis’ in het basispakket.
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Micro DL-500 Zelfnivellerende Puntlaser

RIDGID® behoudt zich het recht voor om het ontwerp en de specificaties van haar producten te
wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of wijziging van de documentatie.
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