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X3-Laser Pro
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Multilinjelaser med tre gröna
360°-laserlinjer och med
magnetiskt kläm- och väggfäste

Snabbjustering

 ARTIKEL ARTIKELNR EAN-KOD FE

 X3-Laser Pro 036.800L 4 021563 705221 1

X3-Laser Pro
inkl. L-BOXX 136
+ CrossGrip Pro
+  2x Li-Ion-batteri
+  1x nätadapter/laddare

Förpackningsstorlek (B x H x Dj) 
442 x 151 x 357 mm

–  Horisontell och vertikala 360° laserlinjer med 
grön laserteknik i DLD-utförandet ger hög 
kvalitet på linjerna: ren, klar och därmed väl synlig.

–  Enkel lodfunktion tack vare laserkorset
–  Automatic Level: Automatisk injustering genom 

magnetiskt dämpat pendelsystem
– Extra lutningsläge för injustering av lutningar
–  Med det magnetiska kläm- och väggfästet 

kan enheten användas separat eller i kombination, 
både horisontellt och vertikalt.

–  Idealisk för horisontella och vertikala applikationer 
på arbetsplatsen

– Optimerad för arbete nära väggen
–  Out-Of-Level: Optiska signaler indikerar när 

lasern ligger utanför nivelleringsområdet. 

 –  GRX-Ready: I kombination med lasermottagaren 
som tillval möjliggör det integrerade hand- 
mottagarläget en identifiering av laserlinjerna 
på långa avstånd och vid ogynnsamma 
ljusförhållanden.

– Micro USB-port för laddning av batteri
–  Ström anslutning för kontinuerlig drift
–  Lång drifttid tack vare effektstarkt 

Li-Ion batteri med laddningsfunktion

Li-Ion batteri

TEKNISKA DATA
SJÄLVNIVELLERINGSOMRÅDE ± 3°

NOGGRANNHET ± 0,2 mm / m

ARBETSOMRÅDE (i förhållande 
till hur ljust det är i rummet) 30 m

ARBETSOMRÅDE MED  
HANDMOTTAGARE 
(beroende på tekniskt betingad 
skillnad i ljusstyrka) 40 m

LASERVÅGLÄNGD 515 nm

LASERKLASS 2 / <1 mW

STRÖMFÖRSÖRJNING Li-Ion batteri 
3.7V / 1.7Ah; Nätadapter 5V / 1000 mA

DRIFTTID 
med 3 laserplan Cirka 4 timmar 
med 2 laserplan Cirka 6 timmar 
med 1 laserplan Cirka 10 timmar

ARBETSTEMPERATUR 0°C … 50°C, 
Luftfuktighet max. 80% rH,  
icke-kondenserande, Arbetshöjd max.  
4 000 m över havet

FÖRVARINGSTEMPERATUR  
-10°C … 70°C, Luftfuktighet max 80% rH

MÅTT (B x H x Dj)  
140 x 125 x 103 mm

VIKT 925 g (inkl. batteri)

För horisontell och
vertikal fastsättning


