RL-H4C

SPECIFICATIES*

ALLROUND BOUWLASER

De leider in plaatsbepalingstechnologie
Topcon is wereldwijd toonaangevend in het ontwikkelen en

Instrument

RL-H4C

Straal type / sterkte

rode laserstraal (zichtbare diode) / 2.0 mW (max.)

vervaardigen van apparatuur voor precisieplaatsbepaling. Topcon

Werkbereik (diameter)

800 m

biedt de ruimste keus aan innovatieve precisie-GPS-systemen,

Nauwkeurigheid

1.5 mm per 30 m

laserapparatuur, total stations, machinebesturingen, GIS en pro-

Zelfstellend bereik

±5°

ducten voor de agrarische sector.

Draaisnelheid

600 rpm

Voeding

Oplaadbare accu

Capaciteit accu

60 uur continue

Waterdichtheid

IP66

Afmetingen/gewicht

177 x 196 x 217 mm / 2,6 kg

Handontvanger

LS-80L

Hoogte indicaties

11 kanalen

Nauwkeurigheid

Nauwkeurige modus: ±1 mm, Standaard modus: ±2 mm

Op-hoogte alarm

ja

Voeding

9 Vdc alkaline

Capaciteit batterij

Ongeveer 120 uur

Uitschakeling

automatisch na 30 minuten zonder ontvangst laserstraal
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* Technische wijzigingen voorbehouden door TOPCON, 03/2011

GUARANTEE

Drie lasers in één
n	Hoge horizontale
nauwkeurigheid
n	Eenvoudige afschot-

www.topcon.eu

mogelijkheid met
scheefstandbeveiliging

Uw lokale Topcon dealer:

grafit-werbeagentur.de

n	Extra groot bereik

T121NL - Dutch - B

Alle functionaliteit in één laser
Op zoek naar een betrouwbare, robuuste allround bouwlaser
waarmee je beslist je kwaliteit en efficiency van werken kunt
verhogen, een laser die het maximale presteert tegen een minimale prijs: dan heb je die nu gevonden. De RL-H4C zelfstellende
bouwlaser is er voor alle bouwtoepassingen.

Horizontale-, afschot- en groot bereik functionaliteiten in één zeer robuuste behuizing.
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De RL-H4C is de beste horizontale bouwlaser van Topcon en
vanwege de uitstekende specificaties te gebruiken onder de
zwaarste omstandigheden, zelfs in de sneeuw.

Meest belangrijke kenmerken
–	Eenvoudige te
bedienen afschot
mogelijkheid tot ± 5º
– “Long range”

1

handontvanger

1

–	Scheefstand
beveiliging
–	Geschikt voor

Hoge horizontale nauwkeurigheid
– Eenvoudige één-toets bediening

machinebesturingstoepassingen
2

–	Groot werkbereik (Ø 800m)

– Snelle automatische zelfnivellering
– Robuuste volledig weerbestendige

2

behuizing (IP66)

3
5

RL-H4C Pakket
l “Long range” handontvanger

Afschotfunctionaliteit

6

4

– Afschot mogelijk tot ±5%

l Lader

–	60 uur werkcapaciteit (zonder opladen)

1

Extra zwaar glas en een versterkte
behuizing voor het opvangen van
de dagelijkse schokken

2

De scheefstandbeveiliging laat
je zien wanneer de laser is verschoven of een tik heeft gehad

Extra groot bereik
– 800 meter werkbereik

l Nederlandstalige Handleiding
l Robuuste transportkoffer

–	Scheefstandbeveiliging onder afschot
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l Ontvanger + baakklem

– 600 rpm rotatiesnelheid
–	Geschikt voor machinebesturing
3

Deze scheefstand beveiliging is
ook uit te schakelen bij bijvoorbeeld heiwerkzaamheden
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De snel werkende zelfnivellering
zorgt voor een flitsende start
en een hoge nauwkeurigheid
gedurende de gehele dag
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Duidelijk en gebruiksvriendelijk
display

6

Solide handvatten aan
beide zijden

LS-80L lange afstand
handontvanger
l	2-weg communicatie over
scheefstandbeveiliging en accu
l	11 verschillende hoogte indicaties
l	Grote werkduur batterijen
l	Snelle detectie van laserstraal
l	2 displays
l	Automatische uitschakelbeveiliging

