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GE

RS Uw rotatielaser verdient een  
Spectra Precision-laserontvanger
Al meer dan 50 jaar ontwerpt en produceert Spectra Precision 
lasers voor gebruik in de bouw.

Continue verbetering in combinatie met jarenlange innovatie en 
een diepgaande kennis van wat er op de bouwplaats nodig is, 
hebben geleid tot de ontwikkeling van de beste laserontvangers 
die er te vinden zijn: vaak nagemaakt, maar nooit geëvenaard.

Door dit unieke assortiment laserontvangers te gebruiken, 
maximaliseert u de prestaties van elke (rode, groene of infrarode) 
bouwlaser.

Met de Spectra Precision-ontvanger maakt u absoluut de juiste 
keuze voor betere resultaten en meer productiviteit. 
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WAAROM EEN ONTVANGER GEBRUIKEN?

Het lichtvlak van bouwlaser wordt als vaste referentie gebruikt. De referentie wordt gebruikt over een afstand voor de 
berekening van verschillen in horizontale verhoging, voor nivellering of voor verticale uitlijning. De ontvanger detecteert 
de laserstraal en geeft aan wanneer deze zich in een hoogtepositie bevindt.

Laserontvangers worden gebruikt om 
bekistingen, beton en grond te nivelleren.

Sommige ontvangers kunnen, in combinatie met Spectra Precision-
lasers, deze basisfuncties met geavanceerde functionaliteit 
uitbreiden en zo voor nog meer productiviteit zorgen:

• GradeMatch (afschotovername)

• PlaneLok (laservergrendeling)

• As-uitlijning

De modellen met ingebouwde radio kunnen worden gekoppeld, 
zodat het tweede apparaat als afstandsdisplay kan worden 
gebruikt. Dit is heel handig voor degene die de machine bedient; 
hij ziet precies hetzelfde scherm als de man met de meetstok. Zo is 
gebaren en gissen niet nodig.
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HR320
Het instapmodel  
voor nivellerings- en 
uitlijntoepassingen 
buiten

HL450
Betaalbare ontvanger 
voor digitaal 
uitlezen met groot 
prestatievermogen

HL700
Uiterst nauwkeurig 
en veelzijdig. Een 
werkpaard voor  
elke laser

HL760
Uiterst veelzijdige ontvanger 
voor eenvoudige en 
geavanceerde nivellerings-  
en uitlijnwerkzaamheden

MODELLEN05

MODELLEN
Werkt u met groene lasers? 

Geen probleem.  
Gebruik de HL760U of de HR150U

Green Beam

Digital Digital Digital Radio
Communication



GEMEENSCHAPPELIJKE KENMERKEN IN HET HELE ASSORTIMENT

Nauwkeurig
Al onze modellen hebben diverse 
instellingen die passen bij de 
omstandigheden op uw werkplek. 
De maateenheden kunnen worden 
weergegeven in millimeters, 
centimeters, voet en inches en 
fractionele inches.
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GEMEENSCHAPPELIJKE KENMERKEN  
IN HET HELE ASSORTIMENT

Toebehoren
Onze klemmen zijn zo ontworpen dat 
de ontvanger op iedere baak of zelfs 
houten meetstokken in verschillende 
afmetingen kan worden bevestigd. Al 
onze klemmen vallen onder dezelfde 
garantie als de laserontvanger.

Robuust
Onze laserontvangers zijn de  
sterkste ter wereld!

Gemaakt om een val tot maar liefst 
3 meter op beton te doorstaan, 
waardoor minder uitval optreedt als 
gevolg van schade en noodzakelijke 
reparaties. Bovendien beschermt 
de waterdichte (IP67) behuizing 
het apparaat tegen de veeleisende 
omgeving waarin het wordt gebruikt. 
Als hij in een plas of onder het 
beton is gevallen, kunt u hem gerust 
schoonspuiten met een tuinslang. 

Hij is zo goed dat we hem 
ondersteunen met een over-the-
counter-ruilbeleid voor alle garantie-
aanspraken binnen de vastgestelde 
garantietermijn, zodat u uw 
gemoedsrust behoudt. 

* Gebaseerd op modellen

Ontvangstbereik
Hoe groter het ontvangstgedeelte,  
des te sneller pakt u het signaal van 
de laserstraal waarmee u uw klus 
geklaard krijgt. Als u hem verticaal 
gebruikt, heeft u dankzij een groter 
ontvangstgebied meer controle bij 
het werken met prefab-gevels of 
glasgevels.

Bedrijfsduur
Alle modellen bieden met twee AA-
batterijen een lange bedrijfsduur, 
waardoor u op de bouwplaats aan 
het werk kunt blijven.

Eenvoudig
De laserontvangers hebben allemaal 
een display aan de voor- en 
achterzijde, zodat u eenvoudig de 
meldingen over de detectorstatus 
en hellinginformatie kunt bekijken. 
De proportionele pijlen op de display 
helpen u razendsnel de gewenste 
hoogtepositie te vinden. 

Een instelbare pieptoon geeft 
“hoog”, “laag” en “op niveau” aan. 
Met één druk op de knop bent u 
bij alle basisfuncties. Alle modellen 
schakelen automatisch uit na een 
bepaalde tijd, zodat u uw apparaat 
niet steeds aan of uit hoeft te zetten.

Stel de nauwkeurigheids- en 
geluidsniveaus in en ga aan de slag. 
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BELANGRIJKSTE KENMERKEN   
VAN HL-PRODUCTEN

Unieke technologie
Onze gepatenteerde “Light Bar”-
technologie heeft de volgende 
voordelen:   
• Groter ontvangstbereik
• Meer verfijning op het 

ontvangstbereik
• Eenvoudig ontwerp met 

duurzamere componenten 
in plaats van veel kwetsbare 
gesoldeerde componenten  

Met als resultaat:   
• dat prestaties niet worden 

beïnvloed door de straaldiameter
• een constante nauwkeurigheid 

over het hele werkbereik. 
Andere vormen van laserdetectie 
bieden niet de constante 
afstandsnauwkeurigheid, 
waardoor ze foutgevoeliger zijn bij 
het uitlezen.

• een onovertroffen robuustheid, 
waardoor u zelfs in de zwaarste 
omstandigheden kunt werken

Op alle modellen

Lange bedrijfsduur
U bent vergeten de ontvanger uit te zetten, nadat u klaar 
was met het werk? Geen probleem. De automatische 
uitschakeling zorgt ervoor dat het apparaat wordt 
uitgeschakeld na een periode van inactiviteit.

Digitaal aflezen
Bij de digitaal af te lezen modellen met het voorvoegsel HL hoeft u 
de ontvanger niet eens op de gewenste hoogtepositie in te stellen, 
want hij geeft zelf weer hoe ver u van de helling verwijderd bent. 
Hierdoor kunt u sneller en nauwkeuriger werken. U kunt vlot 
inschatten hoeveel materiaal u moet afgraven of toevoegen.

Digital

Anti-strobesensor
Het gepatenteerde anti-strobefilter voorkomt onjuiste 
informatie door LED-lampen die vaak op de bouwplaats te 
vinden zijn, zoals waarschuwingsknipperlichten.

Strobe Filter

Longer
Operating Time

Non-“Light Bar”-technologie
De meeste ontvangers 
maken gebruik van een 
reeks lichtdetectiecellen met 
een groot aantal kwetsbare 
soldeerverbindingen die tot 
laserdetectiefouten en een 
verminderde betrouwbaarheid leiden 
die ongewenst zijn in de bouw.

Op de HL700/760-
modellen

“Light Bar”-technologie
Met “Light Bar”-technologie is 
de resolutie van laserdetectie 
bijna oneindig, waardoor grotere 
nauwkeurigheid en consistentie 
mogelijk zijn. Er zijn minder 
elektronische componenten en 
verbindingen gebruikt. Op “Light Bar”-
technologie gebaseerde producten zijn 
dus robuuster en daarom bieden we 
specificaties zoals een valbestendigheid 
van 1,5 en 3 meter.
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BELANGRIJKSTE KENMERKEN   
VAN HL-PRODUCTEN

Unieke toebehoren
De C70-klem, met gepatenteerd 
ontwerp, klemt stevig vast op ronde, 
ovale, vierkante of rechthoekige 
meetstokken. De klem kan in de 
“standaard”-positie op de ontvanger 
worden bevestigd; d.w.z. dat de 
bovenkant van de klem op één lijn 
staat met de hoogtepositie van de 
ontvanger. De klempositie wordt 
automatisch door de laserontvanger 
gedetecteerd.

Unieke functies 
Vastleggen

De functie VASTLEGGEN kan hoogtes op afstand 
uitlezen in situaties waarin de ontvanger buiten 
bereik is. In een diepe sleuf, bijvoorbeeld, kunt u 

op de knop “vastleggen” drukken. De ontvanger “legt” het 
resultaat “vast” en slaat het op.

“Geen laserstraal”-melding
De display geeft aan in welke richting de ontvanger moet 
worden bewogen om de laser te vinden.  

Unieke display
De extra grote LCD-displays aan zowel de voor- als 
achterzijde zijn eenvoudig af te lezen. Ze geven verhoging, 
instellingen en status weer. De 21-positiepijltjesweergave 
biedt een snelle, intuïtieve en grafische referentie. 
Sommige modellen bieden ook superheldere leds die, 
samen met de pieper, vanaf een afstand kunnen worden 
waargenomen.

Offset “op niveau”-klempositie   
Ook kan de klem aan de ontvanger worden 
bevestigd in de offset-positie die door de 
ontvanger automatisch wordt gedetecteerd. 
De offset-klempositie verplaatst de plek van 
de gewenste hoogte, zodat bovengronds 
meer hellinginformatie kan worden 
weergegeven. Dit is handig bij toepassingen 
waar ondergronds gaan niet is vereist, bijv. 
piketpaaltjes plaatsen voor een afschot.

mm

Op de HL700/760-
modellen



RADIO-functie
Kies voor een model met ingebouwde radio om via 
verbinding met uw rotatielaser geavanceerde functies 
zoals GradeMatch, as-uitlijning, PlaneLok en automatische 
verticale uitlijning te kunnen inschakelen.

VINGERAFDRUK-functie
Nog meer zekerheid dankzij de unieke VINGERAFDRUK-
functie (alleen beschikbaar op de HL760 als deze is 
gekoppeld aan een Spectra Precision-laser die deze functie 
heeft). Zodra de ontvanger is gekoppeld, zal hij laserstralen 
van andere lasers op de bouwplaats niet oppikken.  
Fouten, veroorzaakt door het oppikken van de verkeerde 
laserstraal, worden daardoor voorkomen.

Let op: deze twee functies zijn alleen beschikbaar 
op sommige Spectra Precision-rotatielasers.

Radio
Communication

Fingerprinting
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Vergelijkingstabel
HR320 HL450 HL700 HL760

Digital

Precision Levels

2 3 6 6

Radius

150 m 200 m 460 m 460 m

1,5 m 1,5 m 3 m 3 m

2 2 3 3

Radio
Communication

Reception Height

5 cm 10,2 cm 12,7 cm 12,7 cm

SPECIFIEKE KENMERKEN VAN  
SPECTRA PRECISION-ROTATIELASERS
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