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Rörläggningslaser
TP-L6



Ansökningsfoto
Placeras här

Rörläggningslaser
TP-L6

60 timmars batteritid

Kompakt design ökar flexibiliteten 
för användning i trånga brunnar 

Fjärrvisning via mobilapp gör 
det lättare att se och justera 
inställningar

Mindre tid behöver läggas på att 
klättra ner i i trånga schakt och 
brunnar  

Mångsidigt batteri som även 
kan användas för annan Topcon 
utrustning på arbetsplatsen 

Rörläggningslaser TP-L6 nu i mindre storlek, längre 
batteridriftstid och ny teknik med appfunktion gör den 
nya enheten till en av de mest flexibla på marknaden. 
Den gör det enklare för uppställning i trånga brunnar och 
ökar bekvämligheten och säkerheten för användaren.  
Mobilappen ger användaren fjärrstyrning genom att 
assistera visuellt med konfigurering av inställningar och även 
göra justeringar.

Ett fulladdat batteri kan räcka hela veckan. Dessutom kan 
samma mångsidiga batteri även användas i annan Topcon 
utrustning på byggarbetsplatsen.

TP-L6 är idealisk för entreprenörer som lägger rör och 
måste ha en specifik lutning såväl som för projekt som 
involverar dikesgrävning, avlopp, tunneljobb, kulvertar samt 
ovan mark som laservägledning med höjd och riktning för 
t.ex. kantsten och markstöd.
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Innovation med resultat
Våra rörläggninglasrar är kända för sin kvalitet. 
Topcon var först på marknaden med grönt laserljus 
och automatisk inriktning i sidled. För att förbättra 
användarsäkerheten såväl som bekvämligheten på 
arbetsplatsen, finns en ny mobilapp som gör det lättare 
att se och konfigurera inställningar. 
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Avtagbart handtag

Laserlodljus (TP-L6 A och G)
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Vattentätt, helgjutet 
aluminiumchassi

Stor upplyst LCD display
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Sidojustering och automatisk 
centrering i sidled

Lås batteripaket
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Fjärrstyrning med Mobil App

Kontrollen i din hand
Topcons mobilapp "Laser Manager" lägger många av de vanligaste funktionerna direkt i din hand, som exempelvis:

• Automatisk inriktning i måltavla
• Flytta laserljuset till vänster, höger eller centrera
• Kontrollera lutningsstatus
• Aktivera lodljus (tillval)
• Ställa in eller beräkna lutning
• Ändra laserläge till hög, blinkande eller låg effekt
• Kontrollera batteristatus
• Fjärrvisning av elektronisk libell

Denna nya funktionalitet ökar hastigheten vid uppställning av lasern och minskar tiden som användaren måste spendera i 
trånga utrymmen med dålig belysning. 


