LASER

The Smart Choice for Professional Contractors

862 PROLASER® CROSS LINE LASER
Beltéri piros keresztlézer

Mágnes

Akasztó
Tépőzár helye
V-barázda
Mágnes

Elemtartó
rész fedele

4.5cm (1.77")

1/4"
állvány
csatlakozó

On/Off gomb
10.5cm (4.15")
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KAPRO

TOOLS WITH VISION

BELTÉRI
LÉZER

• Függőleges, vízszintes egymást keresztező
lézersugár
• Beltéri hatótávolság: 20m (65')
• Mérési pontosság: 0.2mm/m (0.0002"/")
• Önszintező tartomány: ±3°
• Kézi üzemmód szögek és dőlésmérés
esetén
• Figyelmeztető fényjelzés rossz mérés esetén
• Állvány csatlakozás: 1/4"
Tartalmaz:
• Hordtáska és tépőzár

Funkciók:
• Csempézéshez
• zuhanykabinok beállításához
• konyhaszekrények felszereléséhez
• barkács feladatok ellátásához, pl. polcok
felszereléséhez.
Magasság:
Lézer állvánnyal 1.3m (862S)

2 AA

tartalmaz

862 SET (862S)

Lézer állvánnyal
1.3m (4.2')
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862G PROLASER® CROSS LINE LASER
Beltéri zöld cross-line lézer

Mágnes

Akasztó
Tépőzár helye
V-barázda
Mágnes

Elem tartó

4.5cm (1.77")

Állvány
csatlakozó 1/4"

10.5cm (4.15")
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On/Off gomb

KAPRO

TOOLS WITH VISION

BELTÉRI
LÉZER

• Függőleges, vízszintes egymást keresztező
lézersugár
• Beltéri hatótávolság: 20m (65')
• Mérési pontosság: 0.2mm/m (0.0002"/")
• Önszintező tartomány: ±3°
• Kézi üzemmód szögek / dőlésmérés esetén
• Figyelmeztető fényjelzés rossz mérés esetén
• Állvány csatlakozás: 1/4"
Tartalmaz:
• Hordtáska és tépőzár

Funkciók:
• Csempézéshez
• zuhanykabinok beállításához
• konyhaszekrények felszereléséhez
• barkács feladatok ellátásához, pl. polcok
felszereléséhez.
Magasság:
Lézer állvánnyal 1.3m (862G Set)

2 AA

tartalmaz

862G SET
(862GS)

Lézer állvánnyal
1.3m (4.2')
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872 PROLASER® PLUS
Önálló lábakon álló piros cross-beam lézer

Kézi üzemmód
Sugár iránya

Kezelő

Pulse/kültéri üzemmód

Ütésálló
gumiborítás
lézersugár kivetítő
ablak vízszintes és
függőleges

On/Off
gomb

Állvány
csatlakozás
1/4"

Több pozícióba dönthető erős,
összecsukható lábak
Csúszásgátlók

894-04

Lézer detektor
Kültéri használathoz (külön vásárolható)
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KAPRO

TOOLS WITH VISION

BELTÉRI
KÜLTÉRI
TILT
ÜZEMMÓD
• Vízszintes, függőleges és 90°-os lézersugár
• Lézer hatótávolság:
- Beltéren: 30m (100')
- Kültéren detektorral: 50m (165')
• Mérési pontosság: 0.2mm/m (0.0002"/")
• Önszintező tartomány ±3°
• Kézi üzemmódban szögek/dőlés mérése
• Sikertelen pozícionálás esetén villogó fény és
hangjelzés
• Több pozícióba dönthető erős, összecsukható
lábak
• ¼” állványcsatlakozás
• Ütésálló gumírozott borítás
Tartalmaz:
• Hordtáskát és 5/8" állványadaptert (841)
Felhasználás:
• Csempézéshez, szegélyek és díszlécek
felrakásához, valamint szekrények és egyéb bútorok
pl. konyhabútorok összeállításához.
• Ajtó és ablak telepítése
• Minden típusú barkácsoláshoz beleértve a polcok,
képek stb. felszerelését.
Opciók:
• Lézer 1.3m álvánnyal (872S)
• Zöld lézersugárral (872G)

3 AA

tartalmaz

872L

9.6cm (3.8")

Lézer fali konzollal

841
5/8"
csatlakozó

7.1cm (3")

872 SET (872S)
Lézer 1.3m álvánnyal
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872G PROLASER® PLUS GREEN
Önálló lábakon álló zöld cross-lézer

Kézi üzemmód
Sugár iránya

Kezelő

Pulse/Kültéri üzemmód

Ütésálló
gumiborítás
lézersugár kivetítő
ablak vízszintes és
függőleges

On/Off gomb

Állvány
csatlakozó
1/4"

Több pozícióba dönthető erős,
összecsukható lábak
Csúszásgátlók
894-04G

Lézer detektor
Kültéri használathoz (külön vásárolható)
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KAPRO

TOOLS WITH VISION

BELTÉRI
KÜLTÉRI

TILT

ÜZEMMÓD
• Vízszintes, függőleges és 90°-ban keresztező
zöld lézersugár
• Lézer hatótávolság:
- Beltéren: 30m (100')
- Kültéren detektorral: 50m (165')
• Mérési pontosság: 0.2mm/m (0.0002"/")
• Önszintező tartomány ±3°
• Kézi üzemmódban szögek/dőlés mérése
• Sikertelen pozícionálás esetén villogó fény és
hangjelzés
• Több pozícióba dönthető erős, összecsukható
lábak
• ¼” állványcsatlakozás
• Ütésálló gumírozott borítás
Tartalmaz:
• Hordtáskát és 5/8" állványadaptert (841)
Felhasználás:
• Csempézéshez, szegélyek és díszlécek
felrakásához, valamint szekrények és egyéb
bútorok pl. konyhabútorok összeállításához.
• Ajtó és ablak telepítése
• Minden típusú barkácsoláshoz beleértve a polcok,
képek stb. felszerelését.
Opciók:
• Lézer 1.3m álvánnyal (872S)

3AA

tartalmaz

9.6cm (3.8")

841
5/8" csatlakozó

7.1cm (3")

872G SET (872GS)
Lézer1.3m állvánnyal
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873 PROLASER® VECTOR
A piros géniusz 3 keresztlézer sugárral

Kézi üzemmód
Kezelő
Sugár iránya
Pulse/Kültéri
üzemmód

Függőleges kivetítő ablak-2
Függőleges kivetítő ablak-1
Vízszintes kivetítő ablak

Állvány
csatlakozó
1/4"

Csúszásgátlók
Több pozícióba dönthető erős,
összecsukható lábak

894-04

Lézer detektor
Kültéri használathoz (külön vásárolható)
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KAPRO

TOOLS WITH VISION

BELTÉRI
KÜLTÉRI
TILT
ÜZEMMÓD
• 3 lézersugár:
- 1 vízszintes
- 2 függőleges (90° keresztezéssel)
• Lézer hatótávolság:
- Beltéren: 30m (100')
- Kültéren detektorral: 50m (165')
• Mérési pontosság: 0.2mm/m (0.0002"/")
• Önszintező tartomány ±3°
• Kézi üzemmódban szögek/dőlés mérése
• Sikertelen pozícionálás esetén villogó fény és
hangjelzés
• Több pozícióba dönthető erős, összecsukható
lábak
• ¼” állványcsatlakozás
• Ütésálló gumírozott borítás
Felhasználás:
• Csempézéshez, szegélyek és díszlécek
felrakásához, valamint szekrények és egyéb bútorok
pl. konyhabútorok összeállításához.
• Ajtó és ablak telepítése
• Minden típusú barkácsoláshoz beleértve a polcok,
képek stb. felszerelését.
Opciók:
• Lézer 3.2m (10.5') teleszkópos állvánnyal (873S)
• Zöld lézersugárral (873G)

3 AA

9.6cm (3.8")

tartalmaz

873 SET (873S)
7.1cm (3")

Lézer 3.2m-ig kitolható
teleszkópos állvánnyal
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873G PROLASER® GREEN VECTOR
A zöld géniusz kiváló előnyökkel rendelkezik:

Kézi üzemmód
Kezelő
Sugár iránya

Pulse/Kültéri üzemmód

Függőleges kivetítő ablak-1

Függőleges kivetítő ablak-2

Vízszintes kivetítő ablak

Állvány
csatlakozás
1/4"

Több pozícióba dönthető erős,

Csúszásgátló

összecsukható lábak

894-04G

Lézer detektor
Kültéri használathoz
(külön megvásárolható)
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KAPRO

TOOLS WITH VISION

BELTÉRI
KÜLTÉRI
TILT
ÜZEMMÓD
• 3 lézersugár:
- 1 vízszintes
- 2 függőleges (90° keresztezéssel)
• Lézer hatótávolság:
- Beltéren: 30m (100')
- Kültéren detektorral: 50m (165')
• Mérési pontosság: 0.2mm/m (0.0002"/")
• Önszintező tartomány ±3°
• Kézi üzemmódban szögek/dőlés mérése
• Sikertelen pozícionálás esetén villogó fény és
hangjelzés
• Több pozícióba dönthető erős, összecsukható
lábak
• ¼” állványcsatlakozás
• Ütésálló gumírozott borítás
Felhasználás:
• Csempézéshez, szegélyek és díszlécek
felrakásához, valamint szekrények és egyéb bútorok
pl. konyhabútorok összeállításához.
• Ajtó és ablak telepítése
• Minden típusú barkácsoláshoz beleértve a polcok,
képek stb. felszerelését.
Opció:
• Piros lézersugárral (873)

3 AA

tartalmaz

9.6cm (3.8")

873G SET (873S)

Lézer 3.2m-ig kitolható
teleszkópos állvánnyal
7.1cm (3")
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870 VHX PROLASER® VIP
Beltéri / kültéri árnyékolt keresztlézer

Kézi üzemmód
Sugár iránya

Pulse/Kültéri üzemmód

Kezelő

IP65

Ütésálló gumírozott
burkolat

9cm (3.54")

Lézer kivetítő ablak
Vízszintes és
függőleges

10cm (4.15")

On/Off gmb

894-04

Lézer detektor
Kültéri munkához
(külön megvásárolható)
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KAPRO

TOOLS WITH VISION

BELTÉRI
KÜLTÉRI
TILT
ÜZEMMÓD

• Vízszintes, függőleges és 90°-ban keresztező
lézersugár
• Lézer hatótávolság:
- Beltéren: 30m (100')
- Kültéren detektorral: 50m (165')
• Mérési pontosság: 0.2mm/m (0.0002"/")
• Önszintező tartomány ±3°
• Sikertelen pozícionálás esetén villogó fény és
hangjelzés
• Kézi üzemmód
• Pulse/ kültéri üzemmód
• Víz és porálló (IP65)
• Ütésálló gumírozott borítás
• Állványcsatlakozás: 1/4"⁰
Tartalmaz:
• Célzókereszt, elem, univerzális fali konzol (886-23)
és puha hordtáska
Felhasználás:
• Burkoláshoz, zuhanykabin beállításához
• Szegélyek és díszlécek felrakásához, valamint
szekrények és egyéb bútorok pl. konyhabútorok
összeállításához.
• Minden típusú barkácsoláshoz beleértve a polcok,
képek, függönykarnis stb. felszerelését.
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870G VHX PROLASER® VIP
Beltéri / kültéri árnyékolt keresztlézer, zöld lézersugárral

Kézi üzemmód
Sugár iránya
Kezelő
Pulse/ Kültéri üzemmód

Ütésálló
gumírozott burkolat

9cm (3.54")

Lézer kivetítő ablak
Vízszintes és
függőleges

10cm (4.15")

894-04G

Lézer detektor
Kültéri munkához
(külön megvásárolható))
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On/Off gomb

KAPRO

TOOLS WITH VISION

BELTÉRI
KÜLTÉRI
TILT
ÜZEMMÓD
• Vízszintes, függőleges és 90°-ban keresztező
lézersugár
• Lézer hatótávolság:
- Beltéren: 30m (100')
- Kültéren detektorral: 50m (165')
• Mérési pontosság: 0.2mm/m (0.0002"/")
• Önszintező tartomány ±3°
• Sikertelen pozícionálás esetén villogó fény és
hangjelzés
• Kézi üzemmód
• Pulse/ kültéri üzemmód
• Víz és porálló (IP65)
• Ütésálló gumírozott borítás
• Állványcsatlakozás: 1/4"⁰
Tartalmaz:
• Célzókereszt, elem, univerzális fali konzol
(886-23) és puha hordtáska
Felhasználás:
• Burkoláshoz, zuhanykabin beállításához
• Szegélyek és díszlécek felrakásához, valamint
szekrények és egyéb bútorok pl. konyhabútorok
összeállításához.
• Minden típusú barkácsoláshoz beleértve a polcok,
képek, függönykarnis stb. felszerelését.
Opciók:
• Könnyű 3lábú állvány (886-28)
• Zöld lézer detektor (894-04G )
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875 PROLASER® ALL-LINES

1. Vízszintes sugár
2. Függőlege sugár
3. Kézi üzemmód
4. Pulse/Kültéri üzemmód
Felszíni felület
Kezelő

Függőleges lézersugár
kivetítő ablak x4

Micro USB csatlakozó
Vízszintes lézersugár
kivetítő ablak

Skálázott

Finomhangoló gomb

7.28" (18.5cm)

Állítható
lábak

5.11" (13cm)

894-04

Lézer Detektor
Kültéri munkákhoz
(külön megvásárolható)
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Állványcsatlakozó
5/8"

KAPRO

TOOLS WITH VISION

BELTÉRI
KÜLTÉRI
TILT
ÜZEMMÓD
• 6 Lézersugár: 1 vízszites, 4 függőleges ( 90° ban a mennyezeten keresztezik egymást) és 1
függőleges irányú lézer pont
• Lézer hatótávolság:
- Beltéren: 30m (100')
- Kültéren detektorral: 50m (165')
• Mérési pontosság: 0.2mm/m (0.0002"/")
• Önszintező tartomány ±2.5°
• Kézi üzemmód dőlésmérés esetén
• Sikertelen pozícionálás esetén figyelmeztető
hang és fényjelzés
• Tölthető lítium akkumlátor
• USB csatlakozás
• Állítható támasztólábak
• Állványcsatlakozás: 5/8"
Tartalmaz:
• Lézerszemüveg™, célzókereszt, újratölthető
lítium elem, puha hordtáska
Felahsználás:
• Építőiparban széles körben használható, pl.
gipszkartonozáshoz, építkezéshez, burkolási és
kőműves munkákhoz, álmennyezetek
készítésénél, beltéri munkálatokhoz, ajtók,
ablakok beszerelésénél.
Opciók
Szett változatban is kapható (875S)

Included
Lithium battery

875 SZETT (875S)

19

883N PROLASER® 3D ALL-LINES
360°-os lézersugár minden irányban - beltéri és kültéri használatra

Vízszintes lézersugár ablak 3600

Oldalsó függőleges
lézersugár ablak
3600

9.6cm (3.8")

Első függőleges
lézersugár
ablak 3600

7.1cm (3")

Állványcsatlakozás
1/4"

Multi-funkcionális mágneses tartó, célzókereszt, kemény
hordtáska
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894-04 Detektor
kültéri munkákhoz
(külön megvásárolható)

KAPRO

TOOLS WITH VISION

BELTÉRI
KÜLTÉRI
TILT
ÜZEMMÓD
• 3db 360°-os lézersugár:
- Vízszintes
- Oldalsó függőleges
- Első függőleges
• Lézer hatótávolság:
- Beltéren: 20m (65')
- Kültéren detektorral: 60m (200')
• Mérési pontosság: 0.2mm/m (0.0002"/")
• Automatikus önszintezés 3°-ig
• Kézi üzemmód dőlésmérés esetén
• Állványcsatlakozás: 1/4" & 5/8"
Tartalmaz
• Multi-funkcionális mágneses falitartó,
célzókereszt, kemény hordtáska
Felhasználás
• Építőiparban széles körben felhasználható,
derékszögek beállításánál, gipszkarton és
álmennyezet installálásánál
• Lejtők használatánál (kézi üzemmódban)
• Hangrendszerek kiépítésénél a mennyezeten
• Ajtók, ablakok beépítésénél stb.

4AA

Tartalmaz
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883G PROLASER® 3D ALL-LINES - GREEN
360° -os lézersugár minden irányban - beltéri és kültéri használatra

Vízszintes lézersugár ablak 3600
Első függőleges
lézersugár ablak
3600
Oldalsó függőleges
lézersugár ablak
3600

Állványcsatlakozás
1/4"

9.6cm (3.8")

Állványcsatlakozás
5/8"

7.1cm (3")

Multi-funkcionális mágneses tartó, zöld célzókereszt, zöld
lézerszemüveg, akkumlátor töltő, líthium-ionos akkumlátor,
kemény hordtáska
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894-04G Detektor
Kültéri munkákhoz
(külön megvásárolható)

KAPRO

TOOLS WITH VISION

BELTÉRI
KÜLTÉRI
TILT
ÜZEMMÓD
• 3db 360°-os lézersugár:
- Vízszintes
- Oldalsó függőleges
- Első függőleges
• Lézer hatótávolság:
- Beltéren: 20m (65')
- Kültéren detektorral: 70m (200')
• Mérési pontosság: 0.2mm/m (0.0002"/")
• Automatikus önszintezés 3°-ig
• Kézi üzemmód dőlésmérés esetén
• Állványcsatlakozás: 1/4" & 5/8"
Tartalmaz
• Multi-funkcionális mágneses tartó, zöld
célzókereszt, zöld lézerszemüveg, akkumlátor töltő,
líthium-ionos akkumlátor, kemény hordtáska
Felhasználás
• Építőiparban széles körben felhasználható,
derékszögek beállításánál, gipszkarton és
álmennyezet installálásánál
• Lejtők használatánál (kézi üzemmódban)
• Hangrendszerek kiépítésénél a mennyezeten
• Ajtók, ablakok beépítésénél stb.

Tartalmaz
Lithium akkumlátor
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899 PROLASER® SELF-LEVELING ROTA-LINE
Ütésálló védőborítás

Rotációs fej

Lézer betekintő ablak

14.5cm (5.7")

Kezelő felület

Hordózható fogantyú

18.5cm (7.3")

Kezelő felület
1. Tápellátás jelző gomb
2. Alacsony töltöttség jelző gomb
3. Kézi üzemmód jelző gomb
4. Bekapcsológomb
5. Forgási sebesség szabályozás
6. Szkennelési mód vezérlése
7. Kézi / automata üzemmód
8. X tengely meredekségének növelése
(csak kézi üzemmódban)
9. X tengely meredekségének, lejtésének csökkentése
(csak kézi üzemmódban)
10. Y tengely meredekségének növelése
(csak kézi üzemmódban)
11. Az Y tengely meredekségének, lejtésének
csökkentése (csak kézi üzemmódban)
12. Az óramutató járásának iránya
(csak a beolvasási/scan üzemmódban)
13. Az óramutató járásával ellentétes irányú vezérlés
(csak beolvasási/scan üzemmód)
14. Távirányító érzékelő
24

5/8" állványcsatlakozó

KAPRO

TOOLS WITH VISION

BELTÉRI
KÜLTÉRI
TILT
ÜZEMMÓD
• Vízszintesen és függőlegesen is 360°-ban forgó
lézersugár
• 5 választható fordulatszám
(0,60, 120, 300 és 600 ford/perc)
• 6 beolvasási/ scan mód hoz látre látható lézersugarat
• Lézer hatótávolság:
– Beltéren: 50m (165')
– Kültéren detektorral: 250m (800')
• Mérési pontosság 0.1mm/m (0.0001"/")
• Elektronikus önszintező tartomány ±5°
• Kézi szitezés a lejtések max. ±5° bejelöléséhez mind
X és Y síkon.
• "Lézer tartományon kívül" jelzés
• Állványcsatlakozás: 5/8"
Tartalmaz
• Távirányító, lézer detektor, szemüveg, újratölthető
elemek és töltő, AC/DC átalakító, ütésálló hordtáska.

Felhasználás:
• Építőipar bármely területén, alapok
lehelyezésénél, falak, kerítések egyéb szerkezetk
építésénél.
• Vízcsövek és szennyvíz csatornák elhelyezésénél,
• Gipszkarton válaszfalak és mennyezetek
készítésénél.

Tölthető

9V

nem tartalmaz
LÉzer
detektorba

2 AAA

tartalmaz

Távirányítóba
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896 PROLASER® 5-DOT
Önszintező pontlézer

Pontlézer

Pontlézer
pontlézer

Pontlézer

4.5cm (1.77")

On/Off gomb

10.5cm (4.15")

Tripod 1/4"

Mágneses multifunkcionális alap,
állványcsatlakozás 1/4" és 5/8"
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KAPRO

TOOLS WITH VISION

BELTÉRI
KÜLTÉRI
TILT
ÜZEMMÓD
• 5 pontos lézer:
- fent és lent
- 3 oldalirányban 90°-ban keresztezik egymást
• Kis kereszt látható a lézerpontokban
• Lézer hatótávolság célkereszttel: 30m (100')
• Mérési pontosság:
- szintben: 0.4 mm/m (0.0004"/")
- fent: 0.5 mm/m (0.0005"/")
- lent: 0.75mm/m (0.00075"/")
• Önszintező tartomány: ±4°
• Sikertelen pozícionálás esetén látható
figyelmeztető jelzés
• Kemény gumiborítás
• Állványcsatlakozás: 1/4"
Includes
• Multifunkcionális mágneses alap, célzókereszt,
puha hordtáska
Applications
• Fali kiállások és felosztások jelölése
• Elektromos csatlakozók és kapcsolók
telepítése
• Beépített szekrények készítéséhez
• Asztalos munkákhoz

2AA

tartalamaz

Mágneses multifunkciós alap, célzókereszt, puha hordtáska
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