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Leica Rugby 50
Enknappsbygglaser
Enkel, enknappshantering, helt automatisk,
generell bygglaser.

Följer helt traditionen i Rugby-familjen ...
Stöttålig, pålitlig, noggrann. Leica Rugby 50
är en prisvärd lillebror till den populära
Leica Rugby 100. Rugby 50 erbjuder värdefull
funktion överallt den används.
Jobbet går snabbare och blir
noggrannare, besparingarna
i arbetad tid och material större.
Som byggare, känner du väl
till nyttan med laser. Byggd
enligt Leica Geosystems tuffa
specifikationer, kan du lita på att
Leica Geosystems Rugby 50 är
rätt verktyg för att få jobbet gjort.

Enkel, enknappshantering, Leica Rugby 50 har funktionerna som behövs för att göra jobbet.

Alltid automatiskt
Alltid självnivellerande
Leica Rugby 50 är designad att alltid
starta i självnivellerande läge.
Inga bekymmer med felaktiga uppställningar. Ställ upp lasern inom sitt breda
område för självnivellering så kommer
instrumentet automatiskt att justera in
sig och jobbet kan börja.

H.I. Höjdvarning

Ur läge-indikator

Höjdvarningen kontrollerar uppställningen
och nivelleringen av Leica Rugby 50.
Varje påverkande störning på uppställningen
aktiverar höjdvarningen. Leica Rugby 50
kommer att avbryta operationen och
ett larm ljuder för att undvika eventuella
felmätningar.

Under normal drift sköter Leica Rugby 50
automatiskt nivelleringen. Små vibrationer
och störningar kan förorsaka att uppställningen rubbas. Det roterande laserhuvudet stoppas tillfälligt och en LED
blinkar till dess att enheten har justerat
sig själv och arbetet kan fortskrida.

Grundläggning och fundament

Djupkontroll av fundament

Avväga formar

Korrekt grundläggning är det viktigaste

Tillsammans med mottagaren

Leica Rugby 50 är pålitlig och

momentet inom all byggnadskonstruk-

Leica MC200 Depthmaster ger

noggrann för de två viktiga

tion. Lägg en korrekt grund redan från

Leica Rugby 50 en konstant referens

momenten, avvägning av

början med Leica Rugby 50.

för kontroll av grävdjup.

formar och höjdkontroller.

Byggd för dagens byggare
 Enkel, enknappshantering
 Stötsäkert komposithus
 Fullt tätat tillsammans med rotorhuvudet
 Vattentät i alla lägen
 Lång driftstid
 H.I. Höjdvarning
 Batterivarnare
 Alkaline eller NiMH som tillbehör

Leica Rugby 50 komplett
Ett rekommenderat komplett
paket innehåller Leica Rugby 50,
transportväska, Rod-Eye mottagare och alkaliska eller laddbara
NiMH-batterier som tillbehör.

Betongformar – Utfyllning – Fundament
Grundläggning – Djupkontroll för grävare – Underlag
Höjdkontroll – Maskinstyrning

Leica Rugby 50 specifikationer
Arbetsområde

300 m i diameter

Självnivelleringsnoggrannhet*

±2.6 mm på 30 m

Självnivelleringsområde

±5°

Rotationshastighet

10 rps

Laserdiod

780 nm (infraröd)

Dimensioner (HBD)

158 x 163 x 166 mm

Vikt inkl. batterier

1.85 kg

Batterityp

Två D-celler eller NiMH pack

Batteritid**

Alkaline: 60 timmar

Arbetstemperatur

–20° till +50°C

Förvaringstemperatur

–40° till +70°C

NiMH: 35 timmar

Vatten och dammtät
(IEC60529)

IP55

* Noggrannheten definierad vid 25°C
** Batteritiden beror på omgivningsförhållanden.
Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Leica Rugby 50 –
Klar för direkt användning

Vare sig du skall planera byggplatser, göra kontrollmätningar,
mäta in höjd och vinklar, utföra betongarbeten, lägga tak eller resa
mellanväggar, installera dräneringsrör, leta efter underjordiska kablar
eller planera grävarbeten – Leica Geosystems erbjuder det rätta
instrumentet, bygglaser eller maskinstyrningsutrustning, speciellt
avsedd för din applikationer.
Enkla att använda, anpassade för tuffa arbetsmiljöer, noggranna
och pålitliga – Leica Geosystems instrument och lasrar säkerställer
effek-tiv användning av material och resurser. Högkvalitetsprodukter,
som optiska och elektroniska avvägare, bygglasers, totalstationer
och maskinstyrningssystem ger snabba resultat, sparar tid och ökar
din produktivitet.
When it has to be right.

Illustrationer, beskrivningar och tekniska specifikationer är icke bindande. Samtliga rättigheter förbehålles.
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758791sv – I.07 – RDV

Total Quality Management –
Vårt åtagande för våra kunders
trygghet.
Fråga Leica Geosystems
efter mer information om vårt
TQM-program.

R50 (art. nr.: 753672):
Laserklass 1 i enlighet med
IEC 60825-1 resp. EN 60825-1

Leica Rugby 55
Bygglaser med
många mål

Leica Rugby 100
Marknadens tuffaste
bygglaser
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Leica Rugby 100LR
Bygglaser med lång
räckvidd

Rugby 300SG/400DG
Bygglaser med enkelt
och dubbelt fall

