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– Wodoodporna obudowa.
–  Prosta obsługa jednym klawiszem: Konfiguracja 

niwelatora za pomocą jednego przycisku 
funkcyjnego. Laser jest przełączany w trybie 
konfiguracji (AntiShake) oraz trybie bezpiecznym 
(ADS-Tilt). Jeden klawisz = najprostsza obsługa. 

–  Sensor Automatic: całkowicie automatyczne 
osiowanie przy pomocy serwomotorów, 
kontrolowanych przez sensory temperatury.

–  AntiShake: System zabezpieczenia przed błędem 
pomiaru w trudnych warunkach (np. wietrznych, 
wibracji podłoża).

–  ADS tilt: automatyczne wyłączanie zasilania po 
wykryciu wstrząsu instrumentu poprzez ADS kon-
tynuuje elektroniczne monitorowanie pomiaru 
i wyłączanie lasera w przypadku wewnętrznych 
zakłóceń np. poruszenia statywu.

–  System ręcznego zadawania spadków umożliwia 
ustawienie spadków do 5°.

–  Wysokiej jakości odbiornik laserowy z bardzo dużym 
zakresem odbioru wiązki laserowej. Gwarancja 
długiego zasiegu pracy odbiornika, zwiększona 
czułość pozwala na szybką detekcję wiązki lasera. 
Wyposażony w wyświetlacz LC przód/tył, sygnał 
akustyczny, oraz 3 bardzo dobrze widoczne diody.  
Mocna, wodoodporna obudowa z magnesami.

–  Wszystkie funkcje lasera mogą być kontrolowane za 
pomocą pilota zdalnego sterowania.

–  Diody 4 IR pozwalają na wykonywanie operacji 
pilotem ze wszystkich stron instrumentu.

–  Transport lock: specjalny system zabezpieczający 
niwelator w czasie transportu.

–  Wysoce wydajne akumulatory zapewniają długą 
pracę niwelatora. 

Funkcja One-Touch Wodoodporność i 
pyłoodporność IP 66

DANE TECHNICZNE

DOKŁADNOŚĆ + 0,75 mm / 10 m

ZAKRES SAMOPOZIOMOWANIA  + 5°

POZIOMOWANIE
automatyczne poziome

ZASIĘG LASERA    max.  
 promień max 400 m 

TRYBACH LASERA punktowy, skanowa-
nia, obrotowy i z odbiornikiem

DŁUGOŚĆ FALI LASERA 635 nm

RODZAJ LASERA klasa 3R, < 5 mW

ZASILANIE 
Baterie akumulatorowe ok. 35h roboczych  
Baterie alkaliczne ok. 50h roboczych

WODOSZCZELNOŚĆ I PYŁOSZCZELNOŚĆ 
Quadrum IP 66, SensoLite 410 IP 67

WAGA 2,6 kg

WYMIARY (Sz x W x G)
215 x 205 x 165 mm

Baterie o dużej pojem-
ności, i długim czasie pracy

Podświetlany
wyświetlacz LCD Quadrum OneTouch 410 S 

zawiera pojemnik transportowy
+ SensoLite 410
+ mocowanie uniwersalne
+ baterie o dużej pojemności
+ uchwyt baterii
+ pilot zdalnego sterowania
+ ładowarka
+ batterie

Niewlator rotacyjny laserowy do niwelacji 
na dużych odległościach. Wysoce precyzy-
jny, idealne do zastosowań budowlanych 
gdzie liczy się jakość i precyzja pracy. 
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