
Birdy TRP-140
Het Birdy TRP-140 aluminium telescopische licht gewicht 
statief is speciaal ontwikkeld voor lichte projectielasers 
en afstandsmeters. Door de verdraaibare en kantelbare 
statie� op is de projectielaser of afstandsmeter eenvoudig 
uit te richten. Dankzij de ingebouwde waterpasbellen is de 
kop ook eenvoudig exact waterpas te stellen. 

Door de minimum hoogte van 0,48m en een maximale 
hoogte van 1,43m is dit ideaal voor bijvoorbeeld het 
stellen van kozijnen, het uitlijnen van een trapleuning of 
het richten van de afstandsmeter. Standaard geleverd met 
opbergtas.

Birdy TRP-160
Het Birdy TRP-160 aluminium telescopische licht gewicht 
statief is speciaal ontwikkeld voor lichte projectielasers. 
Door de verwisselbare meegeleverde statie� op is er zowel 
een projectielaser met 1/4” als met 5/8” aansluiting te 
gebruiken. 

Door de minimum hoogte van  0,56m en een maximale 
hoogte van 1,58m is dit ideaal voor bijvoorbeeld het stellen 
van kozijnen of het uitlijnen van wanden. De TRP-160 is 
voorzien van een handvat, waardoor deze snel en eenvoudig 
te verplaatsen is of meegenomen kan worden. 
Standaard wordt een opbergtas meegeleverd.
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Speci� caties
Bereik:   0,05 -100m
Nauwkeurigheid: ± 2mm
Geheugen: 30 plaatsen
Statief aansluiting: 1/4” 
Hellingssensor: Ja 2-assen 45°
Voeding:  Accu
Bedrijfsduur: 20.000 metingen
Dichtheid: IP54

Birdy DST-100
Professionele, gebruiksvriendelijke en oplaadbare (USB-C) afstandsmeter, welke afstanden tot 100m met 
een maximale meetfout van slechts 2,0 mm meet. Door het invert display met constante verlichting en 
duidelijke grote pictogrammen maakt het ook mogelijk om in slechte lichtomstandigheden te werken.

Functies
De DST-100 kan naast afstanden ook oppervlakte en inhoud metingen verrichten, afstanden optellen en 
a� rekken en continu meten voor een kortste of langste afstandsmeting.
Daarnaast is het ook mogelijk om op
3 verschillende manieren een 
pythagoras meting te verrichten.

Geheugen
In het geheugen worden de laatste
30 metingen opgeslagen.

Birdy CL360-3G
De compacte oplaadbare zelfnivellerende multilijnlaser voor al uw stelwerk.  
High-power groenlicht diode geven u in een oog op slag 3 scherpe heldere 
laservlakken. De ergonomische behuizing is voorzien van een speciaal 
ontwikkelde coating welke extra grip gee� .

Triple Power Source
Dankzij het Triple Power Source concept is de 
CL360-3G altijd te gebruiken, op Li-ion accu, 
batterijen en op 220V.

Hellings indicatie
Het is mogelijk om de Birdy CL360-3G onder elke hoek te laten werken, een 
hoekindicatie wordt in de display voor de x- en y-as in graden weergegeven.

Ontvanger gebruik
De CL360-3G kan i.c.m. een handontvanger werken, bijvoorbeeld als de 
laser buiten gebruikt wordt waar de lijnen niet meer zichtbaar zijn. De laser 
is samen met een ontvanger te gebruiken tot <50m.

Leveringsomvang
CL360-3G, magnetische wandhouder, doelschijf, afstandsbediening, Li-ion 
accu, batterijhouder, batterijen, USB-C lader en ko� er.

Speci� caties

Nauwkeurigheid:  2mm / 10m
Bereik:  20m / ontvanger 50m
Niveleerbereik: ± 4°
Laserklasse: klasse 2 (505-520 nm)
Dichtheid: IP54
Statief aansluiting: 1/4” en 5/8” 
Voeding:  Li-ion accu, batterij of netspanning
Bedrijfsduur: max. 8 uur
Projectie:  3 x 360° groene lijnen


