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TP-L6
Rioollaser

De nieuwe standaard in 

rioollasers
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TP-L6

Door het kleinere formaat, de batterij met lange 
levensduur en de handige mobiele app voor 
Android-apparaten is de TP-L6 rioollaser een van de 
meest flexibele op de markt. Gebruikers zijn in staat om 
minder tijd te besteden aan het fysiek betreden van de  
put om aanpassingen te maken, waardoor de veiligheid 
toeneemt. De mobiele app geeft de gebruiker de 
mogelijkheid om op afstand de rioollaser te controlen en
configureren van instellingen en het maken van 
aanpassingen.

Een volledig opgeladen batterij kan de hele week 
meegaan. 

De TP-L6 is ideaal voor aannemers die buizen leggen die
op specifieke hellingen moeten zijn, maar ook voor 
projecten waarbij sleuven worden gegraven, riolering, 
mijnbouw en tunnelbouw.

Rioollaser

Batterijduur van 60 uur

Extreem compact ontwerp  

Eenvoudig bedienen met de 

mobiel app

Minder vaak de krappe 

put in klimmen
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Laserlood (TP-L6 

AV en GV) Groot verlichte LCD

Laser bediening

Batterijpack

Robuuste en waterdichte 
aluminium behuizing

Afneembaar handvat

Innovatie met resultaat

Onze rioollasers staan bekend om hun kwaliteit en 
waren de eersten die effectieve groene stralen en tijd-
besparende automatische  uitlijning leverden. 
Om zowel de gebruikersveiligheid als het gemak op het 
werkterrein te verbeteren, staat een nieuwe mobiele app 
klaar om te helpen bij het op afstand doorvoeren van 
aanpassingen.
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Op afstand bedienen

voor precisie metingen

Controle binnen handbereik
Met de mobiele app "Laser Manager" van Topcon voor Android hebt u veel van de meest voorkomende functies van de 
rioollaser direct in uw hand, zoals:

• Automatisch doel zoeken

• Verplaats de laserstraal naar links, rechts of centreer

• Controleer het afschot

• Activeer optionele loodstraal

• Bereken of stel afschot in

• Wijzig de lasermodus in continu, knipperend of laag 

    vermogen

• Controleer de batterij status

• Bekijk de electonische waterpas bubble

Deze nieuwe functionaliteit verhoogt de snelheid van het instellen van de laser en vermindert de tijd die werknemers 

doorbrengen in putten, situaties met weinig licht of krappe ruimtes.


