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Fouten en technische wijzigingen voorbehouden

Nedo X-Liner 360 2 green
Zelfnivellerende multilijnlaser voor het waterpas stellen, uitzetten, in het lood

stellen en het overbrengen van rechte hoeken in de interieurbouw. De groene

laserlijnen zijn zeer goed zichtbaar.

Kenmerken:

– Zelfnivellerende multilijn-laser voor waterpas stellen, uitzetten, in het lood stellen en het
overbrengen van rechte hoeken

– Groene laserlijnen voor een zeer goede zichtbaarheid
– Horizontale 360° laserlijn
– Pulsfunctie voor het gebruik met de optionele laserontvanger ACCEPTOR X green
– Op twee muren elk een laserkruis
– Laserkruis op het plafond en loodpunt op de vloer
– De verticale laserlijnen steken ver boven het plafondsnijpunt uit
– Betrouwbare magnetische demping
– Stevige en compacte behuizing, spatwaterdicht conf. IP 54
– Eenvoudige asuitlijning, omdat de snijas van de verticale laservlakken, het draaipunt van het

statief en het loodpunt overeenstemmen
– Afneembaar statief met fijninstelling voor een snelle en exacte asuitlijning
– 1/4“ en 5/8“ schroefdraadaansluiting

Meegeleverd wordt X-Liner 360 2 green:
X-Liner 360 2 green, statief met fijninstelling,
laserbril, Doelplaat, batterij, adapter met 1/4“ 
en 5/8“ schroefdraadaansluiting en koffer
Bestelnr. 460 875

Nedo X-Liner 360 2 green

Bestelnr. 460 875

Tolerantie ± 0,3 mm/m

Bereik zelfnivelleren ± 3°

Bereik Ø ca. 60 m zonder ontvanger

ca. 120 m met ontvanger

Laser laserklasse 2, 532 nm

IP-classificatie IP 54

Voeding 4 x 1,5 V type mignon / AA

Gebruiksduur ca. 8 h

Schroefdraadaansluiting 1/4” en 5/8”

De doorlopende, horizontale 360° laserlijn maakt
stelwerkzaamheden heel gemakkelijk. In het compacte
huis zijn de beide verticale laservlakken exact haaks
geplaatst. Hun snijas, het draaipunt van het statief en het
loodpunt zijn hetzelfde. Daardoor is het bijzonder eenvoudig
om de laser via een bekend punt te positioneren en rechte
hoeken over te dragen. De fijninstelling maakt een snelle
en exacte uitlijning van de assen mogelijk.

Optionele toebehoren:
Laserontvanger ACCEPTOR X green


