
 

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

360°-os keresztvonalas lézer vevő móddal

ALC 3/360-G/R 10.8 Set Rendelési szám 500.739

360°-os keresztvonalas lézer vevő móddal

+ Egy vízszintes és kér függőleges, egyenként kapcsolaható 360°-os lézerrel.
+ A lézervonalak 90°-os szöget zárnak be egymással, lehetővé teszik a gyors és pontos
igazítást.
+ Függőleges lézer pont, a függőleges keresztpontok automatikusan a függőleges lézer pont
felett vannak.
+ Speciális bevonatú üvegek biztosítják a tiszta és nagy pontosságú lézer vonalakat.
+ A zöld vonal könnyen látható, még rossz fényviszonyok közt is.
+ Bővített hatótávolság 100 m, vevőegységgel akár 120 m
+ Önszintező
+ Optikai figyelmeztetés az önszintező-tartomány túllépésénél
+ Be-/kikapcsolható kompenzátor funkció, hogy a lézerfényt manuálisan is be lehessen állítani
+ Fényerőszabályzás 3 erősségben (normál, közepes és magas) a környezeti fényerőnek, vagy
az akku állapotnak megfelelően. Az 1. szint a vevő mód is egyben.
+ Por- és freccsenő víz ellen védett
+ 1/4"-os és 5/8"-os menet az állványhoz.
+ A függőleges és vízszintes szintezésével az ALC a legalkalmasabb befejező műveletekhez,
ajtók beállításához, ablakokhoz, falakhoz, fali szekrényekhez és sok egyéb, minden egyéb,
beállítást igénylő munkálathoz az építési területen
+ FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 10,8 V-os akkumulátorral

Műszaki jellemzők

Akku feszültség 10,8 V

Akkumulátor kapacitás 2,5 / 4,0 Ah

Vonalak száma
 

1 vízszintes/2
függőleges 

Látható  tartományjelző
vonalak

360° 
 

Pontosság ± 0,3 mm/m 

Automata vízszintben
tartás

± 4 °
 

Max. hatótávolság 100 m

Max. hatótávolság vevővel 120 m
 

Üzemidő elemekkel 6,5 - 12 óra

Hőmérséklet tartomány -10° - +40 °C

Lézer osztály 2 

Biztonsági osztály IP 54 

Méret (Sz x H x M)
 

152 x 88 x 130
mm

Tömeg akku nélkül 0,8 kg

Alapkészlet

1 lézer céltábla és zöld
szemüveg

500.763 
 

1 univerzális lézer tartó 500.747 
 

1 akku 2.5 Ah AP 10.8/2.5 418.048 

1 hordtáska L-BOXX® 136 414.085 
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Tartozékok

Univerzális lézer tartó Rendelési szám 500.747

Műszaki jellemzők

Csatlakozómenet 1/4", 5/8" 

DB 1 

Fali konzolból és konzolból áll a lézer stabil rögzítéséhez. Az erős mágnessel tökéletesen tapad a függőleges és vízszintes felületekhez. Fali
konzol állítási tartomány: 50 mm-ig. Könnyen és rugalmasan rögzíthető gerendákhoz, keretekhez, stb. A lézer pontos elhelyezése
fokozatmentesen változtatható a magasság-, és szögbeállítás révén. A lézer rögzíthető az állványra is az univerzális konzol segítségével, az
1/4"-os és az 5/8"-os meneteknek köszönhetően. Gumi ütközőkkel ellátva védi az érzékeny felületeket és stabil tartást biztosít.

Lézer céltábla és zöld szemüveg Rendelési szám 500.763

Műszaki jellemzők

DB 1 

Javítja a zöld lézersugár láthatóságát, különösen nagyobb távolságokon és extrém fényviszonyok közt.



 

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Tartozékok

Lithium-Ion újratölthető akku pack 10,8 V Rendelési szám 418.048

Műszaki jellemzők

Akkumulátor kapacitás 2,5 Ah

Akku feszültség 10,8 V

Tömeg 0,26 kg

DB 1 

Akku pack Li-Ion 10.8 V-os akkumulátorral, integrált feltöltési és kisütés elleni védelemmel, akku töltöttségi jelzővel, por-, és fröccsenés elleni
védelemmel. Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi az akkut, meghosszabítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot.

Lithium-Ion újratölthető akku pack 10,8 V Rendelési szám 439.657

Műszaki jellemzők

Akkumulátor kapacitás 4,0 Ah

Akku feszültség 10,8 V

Tömeg 0,42 kg

DB 1 

Akku pack Li-Ion 10.8 V-os akkumulátorral, integrált feltöltési és kisütés elleni védelemmel, akku töltöttségi jelzővel, por-, és fröccsenés elleni
védelemmel. Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi az akkut, meghosszabítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot.
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Tartozékok

Gyorstöltő, 10,8 V Rendelési szám 418.021

Műszaki jellemzők

DB 1 

Töltő 10.8 V-os akkumulátorok töltéséhez. LED töltöttségi szint jelzővel, alacsony fogyasztással, magas energia átviteli sebességgel, falra
függeszthető kivitelben. Töltési idő kb. 40 perc 2.5 Ah-s akkunál, kb. 55 perc 4.0 Ah-s akkunál és kb. 85 perc 6.0 Ah-s akkunál.

Gyorstöltő Rendelési szám 417.882

Műszaki jellemzők

DB 1 

10.8 V-os és 18.0 V-os akku töltéséhez, nagyméretű LCD kijelzővel az akku töltöttségi szintjének leolvasásához és a diagnosztikához. Töltési idő
10,8 V: kb. 40 perc 2.5 Ah-s akkunál / 4.0 Ah-s akkunál és kb. 55 perc 6.0 Ah-s akkunál. Töltési idő 18 V: kb. 40 perc a 2,5 Ah-s akkunál, kb. 45
perc a 5 Ah-s akkunál. A speciális töltési folyamatnak köszönhetően az akku kb. 30 perc alatt már 80%-os töltöttséget ér el. A beépített akku
hűtési rendszernek köszönhetően védett a túlmelegedés, a teljesítményvesztés és a túltöltés ellen.
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Tartozékok

Lézervevő Rendelési szám 500.755

Műszaki jellemzők

Pontosság
 

± 0,5 mm/10 m, ± 3,2
mm/50 m 

Max. hatótávolság 5-70 m

Üzemidő 15 óra

Integrált akkumulátor Elemek 9V blokk 

Tömeg 0,15 kg

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

