
Leica  Rugby  55
Navrhnutý pre interiér,  
postavený pre stavebníctvo  



Leica Rugby 55
Správna voľba
Robustný –  Spoľahlivý  –  Presný  –  Všestranný

Leica Rugby 55 poskytuje všetkým profesiám plnohodnotný prístroj na akékoľvek
nivelačné a zarovnávacie práce. Zariadenie má jednoduché ovládanie, odolnosť voči
drsným podmienkam na stavbe, variabilnú rýchlosť rotačnej hlavy, selektívne skenovacie
módy, jasný červený lúč a možnosť použitia alkalických batérií, alebo NiMH akumulátora.

 
 

Montáž stropov 

Pomocou lasera Rugby 55 upevneného na
stene a terčíka upevneného na konštrukcii
využijete túto referenčnú rovinu na správne
osadenie a výškové nastavenie stropnej 
konštrukcie.

Vytyčovanie podláh 

Nastavte si Rugby 55 nad kontrolný bod 
pomocou špeciálne funkcie, potom 
nastavte rotáciu, alebo skenovanie na
druhý bod pomocou tlačidiel priamo
na zariadení, alebo na diaľkovom ovládači.

 

Pravý uhol

Horná laserová olovnica je vždy v 90° uhle
voči hlavnému laserovému lúču. Nastavte si
Rugby 55 na dva kontrolné body a laserová
olovnica vytvorí 90° referenčnú bodku.  

Funkcia “laserovej olovnice”
Nastavením nulovej rýchlosti rotácie na ovládacom panely Rugby 55
sa laserový lúč zastaví a automaticky sa nastaví ako olovnica, aby ste
si mohli prístroj nastaviť nad referenčný bod.

Mód spánku 
Stlačením kláves “hore” a “dole” na diaľkovom ovládači sa Rugby 55 prepne
do režimu spánku na 2 hodiny. Týmto spôsobom sa efektívne šetrí batéria
bez toho, aby ste stratili svoje nastavenia.

 

Vertikálne skenovanie
S Leica Rugby 55 je možné skenovať,
alebo mať pustenú iba laserovú bodku
aj vo vertikálnej polohe. Rovnako je
možné sklopenie roviny do určitého
požadovaného sklonu.
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Rovina

Leica Rugby 55 je spoľahlivý rotačný laser
poskytujúci presnosť pre všetky interiérové
a exteriérové aplikácie.

Interiérové aplikácie

Práca v interiéri, ako sú napríklad steny, stropy,
podlahy je s Rugby 55 veľmi jednoduchá vďaka
jasnému laserovému lúču. Lúč slúži ako dobre
viditeľná referenčná rovina v horizontálnej, alebo
vertikálnej polohe.

Zarovnávanie

Upevnený na statíve, sklonovom adaptéri,
alebo priamo na podklade, Rugby 55 
využijete na zarovnávanie, kontrolu výšok,
všetky interiérové a exteriérové aplikácie.

 

Leica Rugby 55
Interiérový balík

Odporúčaná zostava Rugby 55
Kufrík, držiak na stenu, diaľkový
ovládač, terčíky, batérie, alebo
NiMH batériový pack. 

 

 

Diaľkové ovládanie
Zmeny nastavení na Rugby 55 sú možné 
pomocou IR diaľkového ovládača, ktorý
má všetky funkcie, ako samotný rotačný laser.

Leica Rugby 55 - Technické parametre

Dosah 300 m  (1000 ft) v priemere

Dosah laserovej olovnice do  60 m  (200 ft)

Presnosť ±2.6 mm na  30 m  (±3/32”  na  100 ft)

Samourovnávanie ±5°

Rýchlosť rotácie 0,  2,  5,  10  otáčok za sekundu 

Laserová dióda (typ) 635 nm  (jasná červená) 

Rozmery 158  x  163  x  166 mm  (6.2  x  6.4  x  6.5”)

Hmotnosť s batériami 1.85 kg  (4.0 lbs)

Typ batérií dve D-Typ batérie, alebo NiMH bat. pack

Životnosť batérií** Alkalické:  50 hodín;  NiMH:  30  hodín

Pracovná teplota -20  do +50° C  (-4° F  do +122° F)

Skladovacia teplota -40  do +70° C  (-40° F do  +158° F)

Prach /  voda  (IEC60529) IP55

IR  Diaľkový ovládač

Dosah diaľkového ovládača do   40 m  (130 ft)  

Životnosť batérií v diaľkovom ovládači Do 2 rokov

*  Presnosť určená pri 25°C

**  Životnosť batérií záleží na podmienkach pracovného prostredia.
Špeci�kácia sa môže zmeniť bez upozornenia.

Stropy – Podlahy – Sklony – Prenášanie bodov – Osádzanie okien
         Zarovnávanie – Šikmé plochy – Nastavovanie výšok
     Výkop – Násyp – Základy – Olovnica – Manuálne sklony

  

 

years  warranty  
Nové - zaregistruj svoj výrobok na
www.leica-geosystems.com/registration
a predĺžte si záruku!


