SANDĖLIO VALYMAS !

IŠPARDAVIMAS - 20 % !

AKCIJA GALIOJA nuo 2017 08 21 iki 2017 10 30
Kainos su PVM
Garantinis laikotarpis 2 metai
BMI autoCROSS 3 su Imtuvu
Impulsinis, savaime nusigulsčiuojantis KRYŽMINIS LAZERIS
• Savaime išsiliginantis mechanizmas – pašalina laiko
nustatymus ir garantuoja tikslumą,
naudojant magnetinę švytuoklę.
• Užrakintas linijos polinkio kampas - nusistato savaime
išsilyginančiu režimu ir užrakto linija, leidžianti Jums
nustatyti bet kokiu kampu.
• Daugiafunkcinis tvirtinimo priedas stiprūs magnetai, trikojų jungtys leidžia naudoti prietaisą
taip pat ant trikojų.
Tikslumas
Spindulys
Sujungimo sriegis
Darbinė temperatūra
Saugojimo temperatūra
Matmenys

± 3 mm/10 m
minimaliai 30m
1/4''
nuo -10º iki 50ºC
nuo -20º C iki 70º C
120x95x62 mm

Pagrindinio instrumento kartu su imtuvu
užsakymo nr.: B654KLPP-SET260,28 €

AKCIJA ! 208,22 €
BMI autoMAGIC su Imtuvu
KRYŽMINIS su 5 taškais LAZERIS,
savaime nusigulsčiuojantis
• Lazerio spindulys, aukštyn ir žemyn.
• Galimybė užfiksuoti spindulį.
• 5 lazerio spinduliai vienu metu.
• Tvirtas lagaminas
• Svoris 0,9 kg.
Tikslumas
± 3 mm/10 m
Spindulys
iki 30 m, su gaudykle 50 m
Sujungimo sriegis
1/4'', 5/8''
Darbinė temperatūra
nuo -10º iki 50ºC
Saugojimo temperatūra
nuo -20º C iki 70º C
Matmenys
115x115x75 mm
Pilno komplekto užsakymo nr. B654KLP5SP-Set su imtuvu

AKCIJA ! 414,61 €
331,69 €

Tokios prekės proirankiai.lt nėra

BMI autoCROSS plus
KRYŽMINIS su 2 taškais LAZERIS
savaime nusigulsčiuojantis
• Lazerio spindulys, aukštyn ir žemyn.
• Galimybė užfiksuoti spindulį.
• 2 lazerio spinduliai vienu metu.
• Tvirtas lagaminas
• Svoris 0,9 kg.
Tikslumas
± 3 mm/10 m
Spindulys
iki 30 m, su gaudykle 50 m
Sujungimo sriegis
1/4'', 5/8''
Darbinė temperatūra
nuo -10º iki 50ºC
Saugojimo temperatūra
nuo -20º C iki 70º C
Matmenys
115x115x75 mm
Komplekto užsakymo nr. B654KLPPplus be imtuvo

AKCIJA ! 266,00 €
212,80 €
MULTILASER 3D
Linelaser
• Savaime išsiliginantis mechanizmas – pašalina laiko nustatymus
ir garantuoja tikslumą, naudojant magnetinę švytuoklę.
• Automatinis nusigulsčiavimas - mirksinčio lazerio spindulio pagalba.

• Nuolydis - po auto išlyginimo priemonė taip pat gali parodyti
nuolydžio linijos
• Daugiafunkcinis sieninis laikiklis - stiprūs magnetai, trikojo jungtys
leidžia nustatyti priemonę ant trikojų.
Tikslumas
Spindulys
Apsauginė sistema
Darbinė temperatūra
Automatinio niveliavimo
diapazonas

± 2 mm/10 m
15m/50m
IP 44 (neperšlampamas)
-10º C to 50ºC
2,5 degr.

Pagrindinė priemonė su sieniniu laikikliu ir taikiniu
užsakymo nr: B654K3LPP

AKCIJA ! 589.97
471.98

