NOVINKA - Podlahový liniový laser STABILA FLS 90

Přesný úhel 90° na podlaze: laserové čáry ostré jako břitva s dobrou viditelností až 15m. Tento skladný a
praktický laser umožňuje obzvláště rychlou a čistou práci, ať už pokládáte dlažbu, parkety, plovoucí podlahu,
koberce nebo PVC. Nová optika podlahových linií STABILA sdružuje laserové linie a vysílá je na podlahovou
plochu. Zajišťuje tak optimální viditelnost dokonale ostrou až do vzdálennosti 15m. Jedním stisknutím tlačítka
zístkáte rovné laserové linie v ideálním úhlu 90°
Obsahuje:

Technická data

Podlahový liniový laser FLS Laserová třída
2
90
Cílový terčík
Výkon
‹ 1 mW
Pouzdro na obasek
Laserová třída
635 nm
90° přesnost úhlu
± 0.3 mm/m
Dosah viditelné linie
15 m*
Životnost baterií
20 h
Obsahuje baterie
3 x AA 1.5 V
Objednací číslo 18574/9
* v interiérech při běžných podmínkách.

Tato inovativní základna laseru s polohovacími zarážkami
umožňuje snadno, rychle a přesně umístit laser na
pracovní ploše.
Rovná plocha: zarážky směrem nahoru.
Dlaždice: zarážky směrem dolů, podstavec přesně
dosedá na roh dlaždice. Laser přenáší přesný úhel 90°

Inovativní design laseru umožňuje použití v rohu
místnosti, linie jsou směrovány přesně podél stěn.
Jakékoliv odchylky od pravoúhlosti místnosti jsou ihned
viditelné.

S podlahovým liniovým laserem FLS 90 můžete pracovat
přímo na laserové linii – úšteříte tak čas a vaše práce
bude přesná. Paprsek laseru je vysílán cca 60 mm nad
podlahou. Laser svítí směrem dolů, tak že linie nejsou
přerušeny případnými nerovnostmi podlahy.

Podlahový liniový laser FLS má dosah viditelné linie
až 15m. Protože jsou laserové linie vysílány
v impulsech, dá se dosah zvýšit použitím volitelného
přijímače REC 210 L až na vzdálenost 150m

Dodávané příslušenství:
Cílový terčík pro použití při
denním světle

Volitelné příslušenství:
Laserové brýle – usnadňují
viditelnost při nepříznivých
světelných podmínkách.
Zvyšují viditelnost až o
50 % (Obj.č. 07470/8).

Přenosné ochranné
pouzdro na opasek.

Přijímač laserového
paprsku REC 210 L je
vodě a prachu odolný
podle IP67.
Díky displeji na přední i
zadní straně můžete
zachytit paprsek laseru
až na 150m.
(Obj. č. 16851/3)
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