Varialaser XR
Kruislijn laser

Varialaser: veel kwaliteit voor een betaalbare prijs
De belangrijkste eigenschappen:
De Varialaser XR is uitgerust met een rode diode
met een golflengte van 635 nm (loodlijn 650nm),
waardoor de laserstralen zeer goed zichtbaar zijn.
De laser kan 4 verticale, 1 horizontale en een
loodlijn uitstralen. Bij projectie op de muur is de
verdeling tussen de verticale lijnen 90º en de
hoek tussen de horizontale- en de verticale lijn
eveneens 90º.

Toepassingen voor:
Keuken leveranciers
Het keurig ter waterpas en te lood plaatsen van
keukens en apparatuur

Interieurbedrijven
De bijgeleverde rode laserbril zal de zichtbaarheid
van de laserlijnen extreem verhogen, zeker in een
lichtsterke ruimte of bij projectie op grote afstand.
Met de 5/8" aansluiting aan de onderkant kan het
instrument stabiel op een statief of wandsteun
geplaatst worden, waardoor waterpasstellen
makkelijker wordt. De Varialaser XR is door zijn
gebruiksgemak en zijn betrouwbare constructie
uitermate geschikt voor interieurconstructies en decoraties, het installeren van apparatuur enz.
Voor gebruik buiten of voor grote afstanden is het
gebruik van een handontvanger aan te bevelen.
Met de bijgeleverde afstandbediening kunt u op
eenvoudige wijze in wezen vanaf uw werkplek de
laserstraal in de juiste positie (linksom of
rechtsom) brengen .

Kenmerken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 verticale-, 1 horizontale laserlijn en 2x
loodpunt
Compensator nivellering
Hoge nauwkeurigheid
Duidelijk zichtbare laserlijnen
Hoge stabiliteit
Voor gebruik binnen en buiten
Compact en licht
Makkelijke bediening
Met afstandsbediening

Het op een vakkundige manier monteren van
alle interieurprojecten

Bouwbedrijven
•
•
•
•
•

Schilders- en behangers werkzaamheden
Tegelzetwerk
Aftimmerwerkzaamheden
Correct aanbrengen van sanitair
Uitzetwerk kozijnen en ramen

Varialaser houdt de concurrentie scherp
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Laserdiode

Solide en compact
Mega mogelijkheden
Gebruiksvriendelijk
Op afstand bedienbaar
Instelbare voetschroeven

Nauwkeurigheid
Nauwkeurigheid loodlijn
Maximale hellingshoek
Maximale meetafstand
Stroombron
Bedrijfsduur
Bedrijfstemperatuur
Afmeting
Gewicht

Verticaal / horizontaal 635nm
Loodlijn 650nm klasse 2
± 1 mm op 10 meter
± 1 mm op 140 cm
± 3º
Binnen ± 10 meter (afhankelijk
van omgevingslicht)
Buiten met ontvanger > 50 mtr
3 x AA batterijen 1,5V
± 8 uur
-10°C ~ +45°C
ф 115 mm x 190 mm
1,5 kg (met batterijen)

Doosniveau en display

Verticaal laservenster

Aan / uit schakelaar

Voetstuk

Horizontaal laservenster

Knop fijnafstelling

Standaard pakket:
• Varialaser XR
• 3 stuks AA 1,5V
batterijen
• Afstandsbediening
• Rode laserbril
• Laser richtschild
• Kunststof koffer
• Handleiding

Uw leverancier

Varialaser houdt de concurrentie scherp

