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Korslinje- och 5-punktslaser
med handmottagarläget och
magnetiska vägghållare
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–G
 rön laserteknologi
– E xtremt ljust grönt laserkors framtill i DLDutförandet ger hög kvalitet på linjerna:
ren, klar och därmed
– De 5 röda laserpunkterna på laserlinjen är
alltid placerade med en förskjutning på 90°
på både det horisontella och vertikala planet.
I ändarna på laserlinjen bildas 3 brytpunkter
av laserlinje och punkt.
– L od- och takpunkt möjliggör bekväm
överföring av markeringar från golv till tak
– Med det magnetiska väggfästet kan enheten
användas separat eller i kombination – på en
vägg eller på magnetiska föremål.
– Idealisk för fastsättning av profiler i torra
utrymmen
–A
 utomatic Level: Automatisk injustering genom
magnetiskt dämpat pendelsystem
– Extra lutningsläge för injustering av lutningar
– Enskilt kopplingsbara laserlinjer
–O
 ut-Of-Level: Apparaten visar med optiska
och akustiska signaler när den ligger utanför
nivelleringsområdet.
–G
 RX-Ready: I kombination med lasermottagaren
som tillval möjliggör det integrerade handmottagarläget en identifiering av laserlinjerna på långa
avstånd och vid ogynnsamma ljusförhållanden.
–T
 ransport Lock: Ett pendellås som skyddar
rotationslasern vid transport

TEKNISKA DATA
NOGGRANNHET 2 mm / 10 m
SJÄLVNIVELLERINGSOMRÅDE ± 3°
LASERVÅGLÄNGD
Linjelaser (grön) 510 nm
Punktlaser (röd) 635 nm
LASER
Linjelaserklass 2 < 1 mW
STRÖMFÖRSÖRJNING
4 x 1,5 V alkalibatterier
ANVÄNDNINGSTID
cirka 3,5 tim
ARBETSTEMPERATUR 0°C … +45°C
FÖRVARINGSTEMPERATUR
-10°C … +70°C
SKYDDSKLASS IP 54
VIKT
550 g (utan vägghållare)
MÅTT ACL 2 XPG
130 x 105 x 70 mm (B x H x Dj)
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AutoCross-Laser 2 XPG
Kan användas separat eller
i kombination: vägg- och
klämhållare

Enkel justering av
mätinstrumentets
höjd och position

inkl. väska
+ väggfäste magnet
+ batterier

Magnetisk

Förpackningsstorlek (B x H x Dj)
440 x 370 x 110 mm
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