Leica Roteo
Alsidige roterende
lasere

All-round
perfektion

Stærk performance på alle niveauer
Leica Roteo roterende lasere er sande multi-talenter. Uanset om det er på lofter eller
vægge, på gulvet eller på et stativ – så giver de dig mulighed for at arbejde præcist med
mange indendørs og udendørs opgaver, hvor der er behov for at nivellere og rette ind.
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Selvnivellerende
Enkle og intuitive at betjene
Kan leveres med den rigtige pakkeløsning til enhver anvendelse
Nu med grøn laserstråle for optimal synlighed

Leica Roteo
Højeste kvalitet i en samlet løsning
Den fremragende synlighed og høje præcision af
den roterende laserprik er vigtige kvalitetsegenskaber for vores kunder. Sammen med Power
Range Technology™ får det Leica Roteo serien
til at skille sig ud fra mængden.

90° lodlinje-stråle
Til at rette ind over et kontrolpunkt
og danne 90° vinkler
Let at betjene
Let forståelige symboler og
logiske tastefunktioner på laseren,
fjernbetjening og detektor

Fuldautomatisk laser
Der er ikke behov for kompliceret
opsætning. Leica Roteo kan
automatisk selv-nivellere for at
kompensere for hældninger på
op til ± 4,5°
Motoren
Et slitagefri direkte drev bevæger
laserhovedet. Kan rettes direkte
mod målobjektet

Kombineret
fjernbetjening/sensor

Til let fjernbetjent arbejde: Nem
styring af alle funktioner på en afstand af op til 30 meter (100 fod).
Sensoren har valgbare frekvenser,
som giver mulighed for at ﬂere
Roteo lasere anvendes på samme
byggeplads.
Alarmfunktion
Hvis den udsættes for stærke
vibrationer, vil den roterende laser
automatisk slukke. En LED angiver
at den fejl er opstået
Støv- og stænk-iht. IP54
Byggeplads-sikre – alle disse
instrumenter er meget robuste
er IP54 certiﬁcerede
Enestående batterikapacitet
Uafbrudt drift i op til 160 timer
med alkaline batterier
Beskyttet mod slag
Et stærkt aluminiumskabinet
beskytter laserhovedet mod
beskadigelse
Motoriseret vægmontering
For millimeternøjagtig indstilling
af arbejdshøjde

SWISS teknologi
fra Leica Geosystems

O Den røde LED-indikator viser,
at radiosignaler sendes
O Justerbar styrke for akustisk
signal
O To displays giver dig mulighed
for at arbejde fra begge sider
O Stødsikker og med rillet håndtag
for godt greb og IP54
O Kører på almindelige 9 V batterier

Leica Roteo 20HV
Grundmodellen
Leica Roteo 20HV er den ideelle roterende
laser for almindelige brugere. Dens letforståelige
tastatur er enkelt at betjene.
Løsningen omfatter et komplet sæt tilbehør
til indendørs arbejde med fjernbetjening,
vægmonteringsbeslag og målplade.

Leica Roteo 25H
Horisontal laser
Leica Roteo 25H byder på fuldautomatisk,
horisontal selvnivellering og desuden muligheden
for at arbejde med fald.
Sensoren, der leveres med sættet, lokaliserer
effektivt laserstrålen over lange afstande:
En attraktiv pakkeløsning til udendørs opgaver.

Leica Roteo 35
Alt-i-én roterende laser
Leica Roteo 35 imponerer alle med de stærke
funktioner og det komplette sæt tilbehør til alle
anvendelser, især indendørsopgaver.
Vægmonteringsbeslaget giver bekvem motoriseret
styring af laserstrålehøjden med kombinationen
af fjernbetjening/sensor eller manuel styring.

Roteo 20 HV

O Fuldautomatisk horisontal og vertikal laser
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O Vægmonteringsbeslag er manuelt justérbart
i højden

HI

O Let adgang til laserhovedet for hurtigt at
kunne rette laserstrålen ind

ON
LASER

O Skannefunktionen forbedrer synligheden til
bestemte typer opgaver

Roteo 25 H

O Fuldautomatisk horisontal laser
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O Kan arbejde med fald

HI

O Beskyttet mod slag: Et stærkt aluminiumskabinet beskytter laserhovedet mod beskadigelse
ON
LASER

O Laser detektor med op til 150 m (500 fod)
rækkevidde

Roteo 35 G

O Fuldautomatisk horisontal og vertikal laser
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O Motoriseret vægmontering: For millimeter
nøjagtig indstilling af arbejdshøjde

HI

ON
LASER

O Beskyttet mod slag: Et stærkt aluminiumskabinet beskytter laserhovedet mod beskadigelse
O Skannefunktionen forbedrer synligheden til
bestemte typer opgaver

Leica Roteo 35G
Alt-i-en roterende laser med grøn stråle
Leica Roteo 35G har alle de samme egenskaber
som Leica Roteo 35. Derudover har den en grøn
laserstråle for bedre synlighed under meget lyse
forhold og over lange afstande. Den banebrydende grønne laserstråle er ﬁre gange mere
synlig for det menneskelige øje. Så du har den
bedst mulige synlighed.

Best
visibility
Green Laser

bedre synlighed

grøn laser

infrarød

ultraviolet

rød laser

Samlet besparelse af tid og penge
Vore praktiske produktløsninger, f.eks. vægbeslaget og tilbehøret, som f.eks. fjernbetjeningen, sensor og målskive, giver dig mulighed for at arbejde mere effektivt,
spare tid og penge. Du kan arbejde alene, uden en medhjælper.

Fire all-round løsninger
Leica Roteo 20HV
Varenr. 772789
Leverede pakkeløsninger:
O Leica Roteo 20HV roterende laser
O Manuelt vægbeslag
O RC350 fjernbetjening
O Batteri (AA) til fjernbetjeningen
O Batteriholder til alkaline batterier
O Rød målskive
O Røde laserbriller
O Batterier til laser

Leica Roteo 25H
Varenr. 772788
Leverede pakkeløsninger:
O Leica Roteo 25H roterende laser
O R250 sensor med holder
O 9V batteri til sensoren
O Batteriholder til alkaline batterier
O Genopladelige batterier
O International batterioplader
O Rød målskive

Leica Roteo 35
Varenr. 765752
Leverede pakkeløsninger:
O Leica Roteo 35WMR roterende laser
O Motoriseret vægbeslag
O RRC350 kombineret fjernbetjening /
sensor-enhed med holder
O 9V-batteri til den kombinerede enhed
O Batteriholder til alkaline batterier
O Genopladelige batterier
O International batterioplader
O Rød målskive
O Røde laserbriller

Leica Roteo 35G
Varenr. 772787
Leverede pakkeløsninger:
O Leica Roteo 35G roterende laser
O Motoriseret vægbeslag
O RRC350G kombineret fjernbetjening /
sensor-enhed med holder
O 9V-batteri til den kombinerede enhed
O Batteriholder til alkaline batterier
O Genopladelige batterier
O International batterioplader
O Grøn målskive
O Grønne laserbriller

Professionelle værktøj til
at gøre arbejdet lettere
Montering af lofter og vægge
Når man anvender det motoriserede vægbeslag, er Leica
Roteo 35 / 35G let at ﬂytte op eller ned på væggen ved
gittermontering. Ret lofter og vægge ind på rekordtid ved
at arbejde mere effektivt.

Markering af rette vinkler
Leica Roteo familien er også en stor hjælp på det vertikale
plan. Kombinationen af et vertikalt 360° referenceplan og
lodlinjestråle forenkler opmarkering. Det gør, at du kan
arbejde nøjagtigt og effektivt på indendørs opgaver.

Rette opdelinger og vinduer ind
Leica Roteos meget synlige laserstråle gør det lettere at
placere møbler og beslag. Lasersensoren sørger for god
synlighed, selv over specielt lange afstande under forhold
med stærkt lys.

Trapper og loftshældning
Du kan placere Leica Roteo 35 / 35G manuelt eller ved hjælp
af vægbeslaget i enhver vinkel mellem 0° og 90°, så du kan
arbejde uden problemer på trapper og skrå vægge.

Markering uden fastgørelsespunkter
Klemmestangen og monteringsplatformen sættes mellem
gulv og loft. Dette gør arbejdet med at markere vægge
lettere og giver dig en stabil montering for arbejde med
højder op til 290 cm.

Nivellering af dobbeltgulv
Lasersensoren med holder og stadie giver dig mulighed for
at placere hævet gulvunderstøtning med millimeterpræcision.
Nu til dags er det en enkel og hurtig opgave at placere et
hævet gulv.

Placering af pladevægskomponenter
Den handy kombinerede fjernbetjening/sensor til Leica Roteo
35 / 35G ﬁnder hurtigt den roterende laserstråle og fungerer
som en målskive. En række lydsignaler angiver den præcise
position af laserstråleniveauet.

Fliselægning
Hældninger kan indstilles direkte på Leica Roteo 25H, hvilket
gør ﬂiselægning til en barneleg, f.eks. en garageindkørsel
eller have.

Originalt tilbehør til
Leica Roteo familien

R250 laser detektor
med klemme til
Roteo 20HV/25H/35
Varenr. 772793
Til at lokalisere
laserstrålen

CLR290
klemme-stang
Varenr. 761762
Med monteringsplade

RRC350 kombineret
fjernbetjening/sensor
med klemme til Roteo
20HV/25H/35
Varenr. 762771
Til at lokalisere laserstrålen
og fjernbetjene laseren

CTP106
aluminium stativ
Varenr. 767712
Letvægts-aluminiumsstativ med sideklemmeskruer og skulderstrop.
Arbejdshøjde fra
1,00 m til 1,65 m

CET103
stativ med
tipbart hoved
Varenr. 768033
Kvalitets aluminiumsstativ med snaplåse,
libelle og skulderstrop,
arbejdshøjde fra
0,84 m til 2,46 m
(incl. central udskruelig
stang)

RC350 fjernbetjening
Varenr. 762770
Til at fjernbetjene
den roterende laser
på afstand

CTP104D
aluminium stativ
Varenr. 767711
Medium aluminiumsstativ med snaplåse
og skulderstrop.
Arbejdshøjde fra
1,05 m til 1,66 m

Leica Roteo alsidighed
All-round program
Tekniske data

Rækkevidde

Leica
Roteo 35

Leica
Roteo 35G

Leica
Roteo 20HV

op til 150 m (500 fod) radius med lasermodtager

Selvnivelleringspræcision

± 3 mm ved 30 m (± 1/8'' ved 100 fod)

Automatisk
selvnivellerings-laser

horisontal, vertikal

Selvnivelleringsområde
Rotationshastighed
Skanningsvinkel
Vægmonteringsbeslag

Leica
Roteo 25H

horisontal

± 4,5°
variabel 0, 150, 300, 450, 600 omdr./min.

600 omdr./min.

variabel mellem 2° og 36°

-

motoriseret

manuel

-

Dimensioner laser
(H × B × D)

189 × 136 × 208 mm (7,4 × 5,4 × 8,2'') (uden vægmonteringsbeslag)

Vægt med batterier

1,7 kg (3,7 pund)

Batterityper

Batterikapacitet

Alkaline D celler, 2 × 1,5 V
eller genopladelig batteripakke (NiMH)
50 timer
(genopladelige),
op til 160 timer
(alkaline batterier)

25 timer
(genopladelige),
op til 40 timer
(alkaline batterier)

Beskyttelsesklasse
Laser klasse 3R i overensstemmelse med IEC 60825-1 og EN 60825
Illustrationer, beskrivelser og tekniske data vil kunne ændres;
vi forbeholder os ret til ændringer. Tryk i Schweiz.
Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Schweiz, 2010

års garanti
Når den
registreres indenfor
8 uger efter køb

Alkaline D celler,
2 × 1,5 V

Alka. D celler,
2 × 1,5 V eller
genopladelig batteripakke (NiMH)

op til 160 timer
(alkaline batterier)

50 timer
(genopladelige),
op til 160 timer
(alkaline batterier)

IP 54, støv- og
stænk-proof

Frank Schulze
(Vægmontør)
»Til indendørs opgaver
har jeg behov for en
alsidig roterende laser.
Leica Roteo 35G er min
pefekte partner ved lægning af gulve, bygning af
vægge og lofter, og også
placering af møbler.«

Ajro Selin
(Formand)
»Det motoriserede
vægbeslag er ganske
enkelt smart! Det kan
sættes i enhver højde.
Ved at bruge fjernbetjeningen kan jeg endda
betjene Leica Roteo 35
perfekt på afstand.«

Stefan Friehe
(Tømrer)
»Hvis du arbejder på
byggepladser har du behov
for robuste instrumenter.
Derfor er Leica Roteo 20HV
lige netop det rigtige
værktøj! Dens kompakte
kabinet er meget holdbart.
Den er også let at betjene.
Alt jeg forventer af en
bygge-laser.«

781933a-da

Din forhandler

www.leica-geosystems.com

