Informacje o produkcie

Utworzono 19-05-2019

Niwelator liniowy (laser rurowy) Leica Piper 200

Cena : 0,00 zł (netto: 0,00 zł)
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Nr katalogowy : LEICA-PIPER200
Producent : Leica
Dostępność : do 14 dni

LEICA PIPER 100 i 200 to nowe modele laserów rurowych firmy Leica Geosystems. Inżynierowie dzięki swojemu wieloletniemu
doświadczeniu wprowadzili na rynek wszechstronne urządzenie służące do wyznaczenia spadku, z jakim ma być położona rura, określenia
kierunku jej przebiegu.
Dzięki laserowi rurowemu LEICA PIPER pomiary stały się proste jak nigdy dotąd. Pozwala on użytkownikowi na szybsze i dokładniejsze
wykonanie pomiarów.
Cechy produktu
Funkcjonalność
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Jasno czerwona wiązka lasera jest tak silna, że bez problemu pomiar można wykonywać na dużych dystansach. Co więcej Piper 100 i 200
pasują do rur o minimalnej średnicy 100 mm.
Wytrzymałość i niezawodność

Instrument został skonstruowany tak, aby sprostać wysokim oczekiwaniom użytkownika nawet w ciężkich warunkach czy to
atmosferycznych, czy związanych z pracą na placu budowy. Jest całkowicie wodoodporny oraz posiada wzmocnioną aluminiową obudowę.
Jego niezawodność związana wynika z funkcji samopoziomowania oraz kompensacji pochylenia poprzecznego.
Łatwość i szybkość obsługi

Obsługa lasera jest intuicyjna i łatwa do przyswojenia. Zaoszczędzi nam to potrzeby noszenia ze sobą w teren instrukcji obsługi. Duży
wyświetlacz umożliwia odczyt spadku, pozycję linii, stan naładowania baterii i spoziomowania instrumentu. Inteligentny system kontroli
wyświetla stan baterii dzięki czemu użytkownik zawsze wie ile energii pozostało.
Automatyzacja

Aby w pełni zautomatyzować pomiar istnieje możliwość zdalnego sterowania bezprzewodowym pilotem. Model Leica Piper 200
wyposażono w funkcję rozpoznawania celowania.
LEICA PIPER wyznacza nowe standardy i łączy w sobie wszystko czego można oczekiwać od nowoczesnego instrumentu. To przede
wszystkim:
●

●

●

●

●

Automatyczne ustawienie zdalnego spadku,
Długa żywotność baterii, litowo-jonowy akumulator
Jasna, silna wiązka,
Duży, czytelny wyświetlacz,
Alignmaster - Automatyczne rozpoznanie celu (opcja dostępna w modelu Leica Piper 200)

W zestawie znajdują się:
●

●

●

●

●

●

niwelator Piper 200 w walizce transportowej
pilot zdalnego sterowania na podczerwień (IR)
tarczka celownicza
bateria GEB221
ładowarka GKL211
podręcznik użytkownika
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●

●

●

zasilacz sieciowy
kabel z wtyczką do samochodu
system utrzymywania kierunku pracy (Alignmaster).

Zastosowanie
Odbiorcami Leica Piper są klienci zajmujący się układaniem kanalizacji burzowej oraz sanitarnej i urządzeń odwodnienia terenu.
Dane techniczne:Gwarancja*:
24 miesiące
dodatkowe 12 miesięcy po rejestracji na stronie www.leica-geosystems.com w ciągu 8 tygodni od zakupu
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