Leica Lino L2
TM

The perfect alignment tool

SWISS Technology
by Leica Geosystems

Helt enkelt perfekt
över hela linjen!
Din Leica LINO™ L2
håller dig i lod
Optikens kvalitet är avgörande för synligheten
och precisionen i de projicerade linjerna.
Denna kvalitet och Power Range Technology™
kännetecknar Leica LINO™ L2.

Slut på tidsödande linjedragning!
Leica LINO™ L2 projicerar
millimeterexakta linjer och du
har händerna fria för annat.
En verklig arbetsfördel.

Leica LINO™ L2 jämnar
själv ut mindre lutningar
inom ett område på ± 4°.

Vare sig det är horisontalt,
vertikalt eller korsat, de
röda linjerna visas överallt
på väggen, exakt och synlig.

Placera
Starta
Klart!

Enkel och självförklarande
hantering.

Leica Lino L2
TM

Skarpa och raka linjer
Tidödslande och omständig linjedragning tillhör en förgången tid.
Leica LINO™ L2 projicerar exakt, snabbt och enkelt, du kan koncentrera
dig på andra uppgifter.

Puls-funktion med
energisparläge:
Helt ofrånkomlig när du
använder instrumentet
utomhus med detektor
(tillbehör) och projicering
på långa avstånd.

Modernt och
ergonomiskt hölje:
Damm- och stänkvattenskyddad enligt IP54.

Lock-funktion:
Låsning av lutande
projicering och transportskydd.

Självnivellering
Instrumentet behöver inte avvägas för
att få horisontala eller vertikala linjer.
Små lutningar mellan ± 4° jämnas ut
av sig själv. Instrumentet projicerar inga
linjer i större lutningar. Därmed är fel
uteslutet.

Väl synliga laserlinjer

Absolut användarvänlig:
Leica LINO™ L2 är helt
självförklarande med bara
två knappar.

Referenspunkter från en vägg kan
enkelt överföras till motsatt vägg.
Vattenpasset och riktsnöret har semester i verktygslådan.

Exakt 90°-vinkel
Inriktningsarbeten med 90°-vinklar fixar
du med en knapptryckning. Snacka om
tidsbesparing!

Stor lins:
Optimal utgångsvinkel.
Ger utmärkt synlighet
och längd i laserlinjerna.
Lock-funktion
Du kan stänga av självnivelleringen
manuellt med lock-funktionen. Laserlinjen
kan då projiceras i valfritt läge.
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Leica Lino L2
TM

En självnivellerande precisionslinjelaser
I leveransen: praktiskt och smart
Väska
Hela utrustningen säkert
förpackad.

Måltavla
ger projiceringsyta på
en fri area.

Magnetisk flerfunktionsadapter
kan användas som litet stativ
eller vägghållare.

Ledad adapter
För projicering i
valfri lutning.

Rekommenderade originaltillbehör
Detektor
Art.nr. 758448
Ger akustisk/optisk signal.
Hittar linjen utomhus.

Vägghållare
Art.nr. 758839
Mycket användbar med
skruvinfästning.

Stativ Leica TRi 100
Art.nr. 757938
Kvalitetsstativ med enkel
finjustering.

Leica Lino L2
TM

Helt enkelt perfekt över hela linjen
Tekniska data

Leica LINOTM L2
Upp till 15 m (oberoende
av ljusförhållanden)
>30 m med detektor

Räckvidd
Mätnoggrannhet

± 1 mm @ 5 m

Självnivelleringsområde

4 ° ± 0,5°

Horisontell noggrannhet

± 1 mm @ 5 m

Vertikal noggrannhet
Lasertyp

± 0,75 mm @ 3 m linjelängd
635 nm, laserklass II

Batterityp

AA, 3 x 1,5 V
Dammskyddad,
stänkvattenskyddad

IP54
Driftstemperatur

–10°C till 40°C

Förvaringstemperatur

–25°C till 70°C

Mått (H x D x B)

96 x 91 x 54 mm

Vikt (utan batterier)

1/4"

1993 lanserade vi den första handhållna lasermätare,
numera erbjuder vi ett stort sortiment avståndsinstrument
med laser.
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Det finns Leica DISTO™ kvalitet
i en Leica LINO™ L2!

Illustrationer, beskrivningar och
tekniska data är icke bindande,
ändringar förbehålles.
Tryckt i Schweiz.
Copyright Leica Geosystems AG,
Heerbrugg, Schweiz 2007
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Laserklass 2
i enlighet med
IEC 608251
och EN 608251

3x

Stativskruv

320 g

tningssen

Jürgen Lippmann
(köksinredare)

Semra Kaya
(Galleriägare)

Dave Andrews
(installatör)

„Leica LINO™ L2 visar
absolut rak linje med bara
en knapptryckning och
jag har händerna fria för
annat. Det ger ett perfekt
uppmätt kök.“

„Bilder som hänger snett?
Det kanske hände förr.
Leica LINO™ L2 projicerar
en absolut rak linje som
enkelt kan överföra till
motsatt vägg på andra
sidan.“

„Vare sig det gäller golv,
vägg eller uppe i taket:
Mina rör ligger perfekt.
Exakt upphängning
är hur enkelt som helst
med Leica LINO™ L2.“
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