
Δύο ακτίνες και κατακόρυφο laser
Εξαιρετικά ευκρινές laser 

Λειτουργία Scan με προαιρετικό λήπτη
Γώνιασμα

Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

LT40 Laser σταυρού

Εσωτερικοί χώροι

Εξωτερικοί χώροι

TRIAX LT40 
Laser σταυρού



LT40 Laser σταυρού

The TRIAX range of laser 

products are co-developed, 

marketed and supported 

by SOKKIA (EUROPE) 

B.V.. SOKKIA’s line-up of 

surveying instruments 

includes everything from 

Global Positining systems 

(GPS), electronic total 

stations and distance 

meters, to electronic and 

optical theodolites, lev-

els and laser products. 

Whether you’re involved 

in construction, build-

ing  a highway, bridge 

or tunnel, or charting a 

nationwide map, SOKKIA 

surveying instruments 

and systems always pro-

vide the best solution

INNOVATIVE LASERS 

SOKKIA EXPERTISE

SOKKIA (EUROPE) B.V., Head Office Europe & other CIS countries Phone +31-(0)36-5496000 www.sokkia.net 
SOKKIA CORPORATION, Head Office USA Phone +1-913-492-4900 www.sokkia.com 
SOKKIA CORPORATION, Head Office Canada Phone +1-905-238-5810 www.sokkia.com 
SOKKIA LATIN AMERICA, Head Office Latin America Phone +1-305-599-4701 www.sokkia.com

Εφαρμογές

Ξυλουργικές εργασίες (Κουφώματα, 
παρκέ, ντουλάπια κ.α.)

Κατασκευή εσωτερικών χώρων

Διαμόρφωση τσιμέντου

Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές 
εργασίες

Χαρακτηριστικά

Αυτόματο αλφάδιασμα: Ο ακριβής 
αντισταθμιστής εξαλείφει τα σφάλματα 
με την γρήγορη διαδικασία του 
αυτόματου αλφαδιάσματος. 
Διάφορες επιλογές για την ακτίνα: 
Η κατακόρυφη και οριζόντια ακτίνα 
λειτουργούν ταυτόχρονα ή ανεξάρτητα 
μεταξύ τους. Η ακριβής κατακόρυφη ακτίνα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ευθυγράμμιση 
στο πάτωμα ή στο ταβάνι. 
Εύκολη λειτουργία με ένα πλήκτρο: 
Επιλογή οριζόντιας, κατακόρυφης ή 
ακτίνα σταυρού. 
Προαιρετικός λήπτης R40: Για χρήση 
σε εξωτερικούς χώρους έως 50 m. 
Αυτόματος αισθητήρας 
αλφαδιάσματος: Ο αισθητήρας 
ειδοποιεί όταν το laser βγει έξω από τα 
όρια του αυτόματου αλφαδιάσματος. 
Αυτή η λειτουργία ελέγχει συνεχώς τη 
λειτουργία και εξαλείφει τα σφάλματα, 
εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα. 
Κλείδωμα ακτίνας: Το αυτόματο 
αλφάδιασμα μπορεί να απενεργοποιηθεί, 
επιτρέποντας την τοποθετηση των 
ακτινών σε οποιαδήποτε διεύθυνση. 
Γενική υποδοχή: Δυνατοί μαγνήτες 
και υποδοχές για τρίποδα 1/4”και 5/8” 
επιτρέπουν την τοποθέτηση του laser 
σε πλήθος επιφανειών.

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ακρίβεια:                            ± 3mm στα 10m 
Εύρος οριζοντίωσης:           ± 5o

Εμβέλεια λειτουργίας:         30m 
50m με λήπτη R40 

Γωνία ακτινών:                    140o κατακόρυφα
130o οριζόντια 

Ένδειξη εκτός ορίων:           Ειδοποίηση  
Υποδοχή τρίποδα:                1/4" x20 
Διαστάσεις:                           110x57x97mm 
Βάρος:                                  470gr 
Θερμοκρασία φύλαξης:       -20oC ~ +70oC 
Θερμοκρασία λειτουργίας:  -10oC ~ +70oC 
Laser:                                   Class 3A, 635nm 
Τροφοδοσία:                        3 ΑΑ μπαταρίες 
Διάρκεια μπαταριών:            12 ώρες (δύο

ακτίνες)

                                             

                                            

                                             

  

  
  

  
  

	
  

  

 

  

Πακέτο

•  Laser
•  Γενική υποδοχή
•  Βάση
•  Ιμάντας
•  Οδηγός λειτουργίας
•  3 “AA” μπαταρίες
•  Θήκη

Περιστροφή 90ο             Τοποθέτηση στο            Τοποθέτηση σε
                                       πάτωμα                           τρίποδα

Τοποθέτηση σε 

μεταλλικές επιφάνειες

Προαιρετικός 
λήπτης R40




