
Levelfix 860H
Horizontale bouwlaser



 800 meter werkbereik
 Voorzien van manuele afschot en TILT functie
 Hoge nauwkeurigheid
 Groot bereik en lange werkduur
 Robuuste IP67 constructie

De nieuwe standaard
De 860H is een robuuste horizontale bouwlaser welke zal presteren onder de zwaarste omstandigheden. Zo 
is de 860H voorzien van een uiterst robuuste behuizing en met zijn IP67 classifi catie beschermd tegen alle 
weersomstandigheden. De uitstekende specifi caties zorgen ervoor dat de 860H een betrouwbare partner 
is voor elk project.

Betrouwbaarheid keer op keer
Dankzij de tilt-functie blijft de laser constant de hoogte controleren, waardoor u altijd met de juiste maat werkt. 
Verandert de hoogte door beweging? Dan blokkeert hij automatisch, waardoor u nooit de fout ingaat. Naast deze 
functie, heeft de 860H een manuele functie. Met deze functie stelt u snel en gemakkelijk een manueel afschot in 
op zowel de x- als y-as.

Standaard met digitale ontvanger
De Levelfi x 860H wordt geleverd met de digitale DLD100GR ontvanger, waardoor hij een bereik tot wel 600 
meter heeft. Deze ontvanger is nauwkeurig, makkelijk in gebruik, vochtbestendig en kan wel tegen een stootje. 
Daarnaast geeft deze ontvanger het verschil tot de 0-lijn weer in millimeters.

Eindeloos gebruik
U kunt met de 860H tot wel 55 uur werken, voor de accu weer moet worden opgeladen. Maar zelfs dan hoeven 
uw werkzaamheden niet stil te liggen. Dankzij de Charge&Work functie laadt u de laser namelijk op terwijl u hem 
gebruikt. De 860H is dus de ideale bouwlaser voor de meest veeleisende gebruiker en niet voor niets onderdeel 
van ons Levelfi x Construct assortiment.

7 jaar garantie
De LEVELFIX CONSTRUCT instrumenten zijn voorzien van hoogwaardige componenten, wat resulteert in hoge 
betrouwbaarheid, uitstekende specifi caties en een instrument waar u vele jaren plezier van zult hebben. Op 
deze instrumenten ontvangt u maar liefst 7 jaar garantie*. U mag er zeker van zijn; op een LEVELFIX Construct 
instrument kunt u bouwen

* Verleng de standaard 1 jaar fabrieksgarantie naar 7 jaar door uw laser te registratie binnen 2 weken van 
aankoop via internet

7 YEAR
WARRANTY

 Digitale mm ontvanger DLD100GR
 Baakklem
 Accu en oplader
 In kunststof koff er

Kenmerken Standaard levering

Omschrijving

Bereik 800 meter (afhankelijk van bereik ontvanger)

Nauwkeurigheid 1.5mm @ 30m

Rotatiesnelheid 600 tpm

Functies Roteren horizontaal, manueel afschot op beide assen, tilt functie.

Laserklasse 1

Bedrijfstijd <55 uur met accu

Constructie IP 67

Oplaadbaar Ja

Specifi caties

Artikelnummer 554810

EAN 8712423016248

860H Horizontale bouwlaser

Standaard levering  

Artikelnummer 554811

EAN 8712423016255

Set met 1.8m statief (P180EM) en meetbaak (LB240) 

Heavy Duty Instruments


