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Descrição

Trabalhos de construção Construção Trabalhos 
paisagísticos e de jardinagem

Nota do produto ✓

Dados técnicos

Díodo laser 635 nm, < 1 mW

Temperatura de serviço -10 – 50 °C

Temperatura de armazenagem -20 – 70 °C

Classe de laser 2

Raio de ação com recetor , valor 400 m

Raio de ação com recetor até 400 m (diâmetro)

Raio de ação sem recetor até 20 m (diâmetro)

Precisão de nivelamento ± 2,4 mm a 30 m* (*com desvio 
em função do uso)

Intervalo de autonivelamento ± 8% (± 5°)

Tempo de nivelamento 15 s

Proteção contra pó e salpicos de água IP 56

Velocidade de rotação 600 r.p.m.

Alimentação de energia 2 x 1,5 V LR20 (D)

Rosca do tripé 5/8"-11

Peso aprox. 2 kg

Cor da linha laser vermelho

Recetores laser compatíveis LR 1

Função declive não

Referência 0 601 061 800

Código de barras 3165140583169

1 pilha de bloco de 9 V (6LR61) ✓

2 pilhas de 1,5 V LR20 (D) ✓

Compartimento das pilhas 
1 609 203 M02

✓

Mala de transporte 
n.º de peça de substituição 1 608 M00 05F

✓

Recetor laser LR 1 Professional 
0 601 015 400

✓

Dados técnicos
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Informação de vendas

Posicionamento
Pronto para o uso no estaleiro de obras – a ferramenta intuitiva com um único botão para aplicações de nivelamento no exterior

Benefícios para o utilizador
Teclado com um único botão, funcionalidade Electronic Self Levelling e prática bandeja para as pilhas

Resultados consistentemente precisos com uma precisão de ± 2,4 mm a 30 m e um sistema de aviso de impactos ADS

Suporta as condições adversas de qualquer obra no exterior graças à proteção contra água e pó IP56
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