Seria
Zeta125

Laser rurowy

Maksymalna wydajność

Maksymalna wytrzymałość

Maksymalna elastyczność

• Szybkie samopoziomowanie
• Automatyczne docelowanie
• Kompensacja poprzeczna

• Ochrona IP68
• W pełni metalowa obudowa
• Przemyślana konstrukcja

• Szeroka gama akcesoriów
• Pilot zdalnego sterowania
• Bezpieczne i wszechstronne ładowanie
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Zeta125 Series
Różnorodność modeli serii Zeta125 zapewnia elastyczność wyboru odpowiedniego urządzenia
idealnie dopasowanego do Twoich potrzeb. Dzięki wyjątkowemu zakresowi ustawiania spadków
od -10% do 40%, Zeta125 charakteryzuje się szerokim wachlarzem zastosowań.
Lasery rurowe Zeta125S sprawiają, że praca jest wygodniejsza i bezpieczniejsza. Dzięki diodzie
led sygnalizującej pion oraz sterowaniu z pilota, nie ma potrzeby schodzenia do wykopu.
Zeta125G z zieloną wiązką lasera zapewnia czterokrotnie lepszą widoczność, doskonałą
dokładność niwelacji i pozwala na większy zasięg pracy. Cechy te pomagają osiągnąć
najlepszą widoczność w prawie każdych warunkach pracy z odległości do 200 m. Możesz
być pewien, że ten laser rurowy zapewni Ci maksymalną wydajność.

Kompaktowa konstrukcja

125 mm
5”

150 mm
6”

200 mm
8”

250 mm
10”

Zeta125 nadaje się do ciasnych i
wąskich przestrzeni. Ze względu na smukłą
konstrukcję, nadaje się do rur o średnicy
125 mm (5 ”). Dzięki niewielkiej wadze i
gumowym nóżkom lasery Zeta pozostają
stabilne na każdym rodzaju podłoża.

Zeta125
Wiązka lasera

Zeta125 US

Zeta125G

Czerwona

Klasa lasera

2

Poziomowanie poprzeczne

Zeta125G US

Zielona
3R

2M

x

System autocelowania

x

Manualne docelowanie

x

3R

Zielona

3R
Automat (6°)

3R
Automat (6°)

√
√
√

Zakres samopoziomowania

-15% do +45%

Zakres spadków

-10% do +40%

√
√
√

IP68
Akumulator litowo-jonowy
Falownik (ładuj i pracuj jednocześnie); Przewód zasilający 12V

Klasa szczelności
Zasilanie
Czas pracy

Zeta125SG

Czerwona

Manualne

Ustawienie pionu

Zeta125S

40h

Montaż

5/8”

Temperatura pracy
Wymiary i waga

+50°C do -20°C

Zakres pracy

305 x 105 x 113 mm; 2.07 kg
>300 m

Kąt detekcji
Rotacja wiązki

20° (12 m / 40’ @30 m / 100’)
1250 rpm

ZDALNE STEROWANIE
Zasięg pracy

190 m od przodu lasera; 7.6 m od tyłu

Zasilanie
Wymiary

02/21 842539 pl

Baterie alkaliczne 3 AA
119 x 60 x 30 mm

Prawa autorskie GeoMax AG.

Ilustracje, kolory, oferty produktów, opisy i dane techniczne nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie znaki
towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

Dowiedz się więcej na:
geomax-positioning.com
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