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AQuaMaster 310
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–  Automatic level: Automatyczny laserowy niwe-
lator obrotowy, szybkie samopoziomowanie, 
możliwa praca w pionie dzięki zastosowaniu 
regulowanej stopki. Kompensator tłumiony 
magnetycznie.

–  Funkcja kąta 90°: W trybie punktowym można 
wyznaczyć kąt 90°, dzięki czemu można szybko 
podzielić teren.

–  Prostopadły promień odniesienia. 
–  Funkcja Tilt: chroni przed popełnieniem błędu 

pomiaru. Urządzenie wykorzystuje sygnały wizu-
alne i dźwiękowe, aby wskazać, kiedy jest poza 
zakresem autopoziomowania.

–  Możliwość zadawania spadków.
–  Dokładne pomiary uzyskuje się przy nierucho-

mym niwelatorze co umożliwia sterowanie zdal-
ne SensoCommander.

–  SensoCommander 310 może wykrywać promień 
lasera nawet z dużej odległości. Przy poruszaniu 
w górę i w dół zmienia się wskaźnik, co zostaje 
zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym oraz 
wizualnym na wyświetlaczu LC.

–  Wszystkie tryby pracy mogą być wybierane z 
panela sterowania SensoComandera.

– Funkcja SpotLite zapobiega błędom paralaksy.
–  Wyposażony w wydajny akumulator, dzięki 

czemu wydłuża się praca niwelatora, w zestawie 
dostępny jest również adapter baterii.

–  Możliwość zablokowania kompensatora magne-
tycznego, zabezpiecza go przed uszkodzeniem 
w czasie transportu.

– Bardzo prosty i jednolity sposób obsługi.

Art. Nr.:  029.02.00A
EAN-Kod:   4 021563 658398

AQuaMaster 310
w komplecie torba transportowa
+ Odbiornik SensoCommander 310
+ Uchwyt uniwersalny
+ Uchwyt ścienny
+ Adapter baterii
+ Akumulator
+ Ładowarka
+ Baterie

JO 1

Możliwość pracy w 
pionie

Uchwyt ścienny

DODATKOWE WYPOSAŻENIE (OPCJONALNIE) 
 ARTYKUŁ NR. ARTYKUŁU EAN-KOD JEDNOSTKA OPAKOWANIOWA

 Łata pomiarowa 240 cm 080.50 4 011879 631147 1

 Statyw korbowy 160 cm 080.30 4 011879 630959 1

Niwelator laserowy z szybkim układem 
ustawczym w pozycji poziomej.

DANE TECHNICZNE
DOKŁADNOŚĆ 2 mm / 10 m

ZAKRES SAMOPOZIOMOWANIA + 3,5°

POZIOMOWANIE 
Automatyczne/ manualna regulacja pionu

ZASIĘG PRACY W PROMIENIU Z 
ODBIORNIKIEM
 max. 300 m
DŁUGOŚĆ FALI LASERA 635 nm

RODZAJ LASERA klasa 2, < 1 mW

ZASILANIE 
Baterie czas pracy ok. 90h
Akumulator czas pracy ok. 60 h

WODOSZCZELNOŚĆ I PYŁOŚZCZELNOŚĆ 
IP 54

WAGA 1,7 kg

WYMIARY 
160 x 200 x 200 mm ( Sz x W x G)

  

Wodoodporny odbiornik

_Infobla ̈tter_Rotationslaser_Rev.0709.indd   6_Infobla ̈tter_Rotationslaser_Rev.0709.indd   6 03.09.2009   10:17:28 Uhr03.09.2009   10:17:28 Uhr


