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Emissor laser, raio verde, alinhamento automático 
Auto nivelável, para trabalho horizontal, vertical, esquadria e alinhamento 

 

 

 

A solução definitiva para aplicações em obra! 

Alinhamento automático dos eixos combinado com 

uma perfeita visibilidade da linha laser. 

Laser verde para maior visibilidade, da classe 2 sem 

perda de potência. 

Função TRACKING (rastreamento): O plano do laser é 

automaticamente centrado no receptor. Faz trabalhos 

de alinhamento a longas distâncias. 

Receptor com indicação em “mm” FR 77-MM TRACKING 

O mais recente desenvolvimento nos lasers para 

interiores para todas as aplicações. 

Preciso, robusto e temperatura estável. 

Baixa fricção para geração de ruído reduzida. 

Conceito operacional amigável. 

Para o máximo em facilidade de uso, as únicas 

funções de controle no instrumento ligam/desligam o 

raio laser e o controle remoto. 

Todas as funções adicionais, incluindo varrimento e 

configuração de inclinação, são a partir do controle 

remoto. 

Função de RASTREAMENTO no receptor. 

 
 

 

 Fácil operação com um botão da função TRACKING 

 Alcance da função TRACKING, 60 m 

 Função de alarme automático TILT 

 Para automaticamente quando fora de nível 

 Rampas dos eixos X e Y no modo manual 

 Função de controlo remoto ligado/desligado: 

 Montagem no chão com marca de centragem para 

alinhamento preciso. 

Conjunto composto por: Emissor laser FLG 245HV-GREEN Tracking, receptor FR 77-MM Tracking, controlo remoto, 

baterias LI-Ion, carregador de baterias, caixa para pilhas alcalinas, alvo magnético, óculos e mala. 

ESPECIFICAÇÕES 

Auto nivelamento 

Classe laser 

 Precisão horizontal 

Precisão vertical 

Alcance c/ receptor FR 77-MM Tracking. 

Alcance na função de rastreamento 

± 5° 

2 

± 1,0 mm/10 m 

± 1,5 mm/10 m 

1000 m 

60 m 

Rampa nos eixos X e Y, manual 

Alcance do controlo remoto IR 

Velocidades de rotação (rpm) 

Bateria recarregável/Autonomia 

Temperatura de trabalho 

Protecção 

± 9% 

100 m 

300, 800 

NiMH/24 h 

-20° a +50° 

IP 54 
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