
Enkelt & exakt utsättningsinstrument

3D-Positioneringssystem
LN-150



Vid första anblick kommer du inse att detta är något 
unikt. Med instrumentets innovativa design är det 
klart att detta är en ”game changer” . Med Topcons 
beprövade laserteknik och teknik från totalstationer 
erbjuder instrumentet ett helt nytt verktyg som är enkelt 
att använda, utan att offra noggrannheten som krävs vid 
utsättning och inmätning inom bygg och anläggning.

Med endast ett knapptryck startar man LN-150, den 
nivellerar sig automatiskt och gör sig redo för mätning. 
Koppla upp LN-150 mot din fältdator och du är redo att 
börja arbeta!.

Med din fältdator kan du använda dig av CAD-ritningar i 
den lätthanterliga programvaran för att utföra utsättning 
eller inmätning var som helst på din arbetsplats. Markera 
en punkt eller linje i ritningen som du vill sätta ut och LN-
150 vrider sig automatiskt mot positionen. Instrumentet 
kan också användas direkt mot prisma och leda dig till 
nästa punkt eller linje som ska sättas ut. Enmans-arbete 
vid utsättning och inmätning har aldrig varit enklare.

Allt från traditionell utsättning till byggnation av grunder, 
VA, fundament, dokumentation och mycket mer. Använd 
din LN-150 till alla sorters inmätningar och utsättningar 
inom 130 m radie. Aldrig förr har mätning inom bygg och 
anläggning varit så kraftfullt och enkelt.

Husbyggnation

Interiörarbeten, EL och VVS

Husgrunder och fundament

Anläggningsarbeten, VA

Dokumentation

Världens första 3D-positioneringssystem 
designad specifikt för bygg och anläggning
LN-150



3D-positioneringssystem
Topcon LN-150 är ett kompakt, självnivellerande, 
lättanvänt 3D-positioneringsinstrument framtagen för bygg 
och anläggning. LN-150 kombinerar olika tekniker så att 
inte flera instrument behöver användas. Den har en robust 
design och vikten är lätt, vilket gör LN-150 till ett idealiskt 
instrument för inmätning och utsättning.

Byggnadsinformationsmodellering (BIM)
Behåll koordinationen i dina projekt. Att veta vad som 
gjordes tidigare och arbeta utifrån samma designplan är 
viktigt för att hålla schemat och undvika dyra kostnader. 
Med Topcon BIM-lösningar så håller du dig kopplad till 
samma design.

Störningsfri kommunikation

Lätt greppbart handtag

Guideljus med hög synlighet
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Vatten och dammsäker IP65

LED-indikatorer och skarpt  
laser lodljus
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Enkel, endast en startknapp

Självnivellerande
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Självnivellerande 3D-Positioneringssystem

Alla  tekniska ändringar förbehålles utan 

föregående avisering. 
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Robust kompakt design
• Liten och lätt
• Vattentät - dammtät design
• Lätt att bära
• Helt förseglat hölje

Enkel att sätta upp och arbeta med
• På marken eller betongplattan
• Monteras på stativ eller väggfäste
• Automatisk självnivellering
• Varnar om instrumentet rubbas

3D-positioneringssystem
• Inbyggd trådlös eller Bluetooth® kommunikationsanslutning
• 130 m arbetsområde i radie
• Automatisk inriktning mot utsättningspunkter
• Mäter mot standard prisma

Lätt att använda som kontroll på arbetsplatsen
• Snabbt och exakt
• Pålitlig kvalitetskontroll
• Identifiera ändringar från ursprungliga ritningar
• Se till att dokumentationen hålls korrekt

Standardutrustning
• LN-150 3D-Positioneringssystem
• Nya BDC72-batterier och CDC77-batteriladdare ger 

förbättrad arbetstid 

• Transportväska
• TSshield® stöldskydd och lokalisering
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