De LL500 is ideaal voor:
• Hoogte controleren en
aanpassen
• Afschot meten
• Graafdiepte voor
ontgraving
• Uitgraven voor septic
tanks
• Funderingen controleren
• Graafwerk voor
funderingen
• Stellen van
betonbekistingen
• Controleren van
funderingsmateriaal

Spectra Precision Laser LL500

Toepassingen LL500

• Betonstroken aanbrengen

Solide en betrouwbare laser
nivelleersystemen

• Afschot produceren

De norm voor de bouwsector
De Spectra Precision® Laser LL500 is nauwkeurig,
stabiel en zeer betrouwbaar. Dat maakt hem tot het
ideale éénpersoons nivelleersysteem voor een reeks
van dagelijks terugkerende hoogtemetingen op de
bouwplaats.
Hij is speciaal ontworpen voor het bouwterrein en
blijft betrouwbaar onder de zwaarste omstandigheden. Steeds meer aannemers overal ter wereld
gebruiken Spectra Precision Lasers om hun
productiviteit en winst te verhogen.

Eén laser bestrijkt uw totale werkgebied

HL700 Laserometer

De LL500 laser zendt een continu, automatisch
genivelleerd referentievlak van 360 graden uit over
een werkgebied met een maximale diameter van 500
meter. Met de LL500 kunt u taken waarvoor normaal
gesproken twee mensen nodig zijn in uw eentje
uitvoeren. Stel de laserzender op een willekeurige
plaats op het bouwterrein op en hij zendt een
laserbundel uit die een referentiehoogte biedt die
door één of meer laserontvangers kan worden
opgepikt. Bijvoorbeeld door onze innovatieve HL700
of CR600, die in de hand kunnen worden gehouden,
aan een meetlat of op een machine kan worden
bevestigd.

De Spectra Precision Laser HL700 Laserometer
gebruikt nieuwe technologie om de positie van de
laserstraal te meten en weer te geven en is zeer goed
te combineren met de LL500 laser. De HL700 werkt
uitstekend samen met de GL-serie afschotlasers. De
HL700 biedt digitale hoogte-aflezing, die numeriek
aangeeft wat het hoogteverschil is, zodat u snel
hoogtes kunt controleren zonder de baakklem te
verplaatsen. De anti-strobe sensor voorkomt dat flitsen zwaailampen de ontvanger verstoren en maken
het herkennen van lasersignalen gemakkelijker. De
solide gegoten behuizing is bestand tegen een val
van 3 m op beton. Dankzij de zeer duidelijke LED
verlichting en de dubbelzijdige LCD-displays kunt u
onder alle omstandigheden werken.

Kenmerken en voordelen van de LL500
•

De temperatuurcompensatie maakt het mogelijk de
hoogste nauwkeurigheid te bereiken onder alle en
wisselende (weers-)omstandigheden.

•

Minder tijd nodig per meting, dus kunt u meer
metingen doen t.b.v. hogere nauwkeurigheid.

•

Meerwerk veroorzaakt door communicatiestoringen of niet-genivelleerde instrumenten wordt
voorkomen door ingebouwde uit-niveau
waarschuwing en automatische uitschakeling.

•

Vind direct het laservlak m.b.v. de zichtbare
laserstraal.

CR600 ontvanger
De Spectra Precision Laser CR600 is een andere
keuzemogelijkheid, die behalve in de hand
gehouden of aan een meetlat gemonteerd ook
aan een machine kan worden bevestigd, met
270 graden ontvangstbereik. Dankzij het zeer
duidelijke afleesscherm is hij uitstekend geschikt als
machineontvanger. De CR600 levert de bestuurder
informatie direct in de cabine, wat resulteert in
hogere nauwkeurigheid, veiligheid en efficiëntie.

