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Uw Nedo-leverancier

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden

Nedo X-Liner 3D green
Groene multilijn-laser met 3 x 360° laserlijnen.

De groene, zeer goed zichtbare laserlijnen en de robuuste zelfnivellering

maken snel en ongecompliceerd waterpas stellen, uitzetten, in het lood stellen

en het overbrengen van rechte hoeken in de interieurbouw mogelijk.

Kenmerken:

– Op elk van de vier muren een laserkruis, één laserkruis op het plafond en één op de vloer.
– Groene laserlijnen voor een zeer goede zichtbaarheid
– Pulsfunctie voor het gebruik met de optionele laserontvanger ACCEPTOR X green
– Robuuste constructie voor het intensieve gebruik op de bouw
– Stevige behuizing, spatwaterdicht vlg. IP 54
– Betrouwbare zelfnivellering, met magnetische demping
– 5/8“ en 1/4“ schroefdraadaansluiting
– Li-ion-accu's, accuoplader en reserve-batterijenvakje voor geval van nood
– In hoogte verstelbare multifunctionele wandhouder

Meegeleverd wordt X-Liner 3D green:
X-Liner 3D green, multifunctionele
wandhouder, doelplaat, laserbril, accu,
accuoplader, reserve-batterijenvakje en
koffer
Bestelnr. 460 876

Nedo X-Liner 3D green

Bestelnr. 460 876

Tolerantie ± 0,3 mm/m

Bereik zelfnivelleren ± 3°

Bereik Ø ca. 50 m zonder ontvanger

ca. 120 m met ontvanger

Laser laserklasse 2, 515 nm

IP-classificatie IP 54

Voeding Li-ion accu 7,4 V, 2600 mAh of4 x 1,5 V type AA

Gebruiksduur tot aan 25 h

Schroefdraadaansluiting 1/4’’ en 5/8’’’

Dankzij de multifunctionele wandhouder kan de X-liner 3D green
met behulp van een klem aan het plafondprofiel, met behulp van
magneten aan stalen balken of met behulp van een schroef aan
een wand worden bevestigd. Natuurlijk is ook gebruik op de vloer
of op een statief mogelijk, omdat de wandhouder zowel over een
voet met een schroefdraadaansluiting van 5/8” als over een voet
met een schroefdraadaansluiting van 1/4" beschikt.

Optionele toebehoren:
Laserontvanger ACCEPTOR X green


