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Leica Rugby 55
De keuze van de aannemer
Sterk – Betrouwbaar – Nauwkeurig – Veelzijdig

Verlaagde plafonds

Bevestig de Rugby 55 veilig aan het

eerste wandprofiel, stel hem in op de

gewenste hoogte. Nu kunt u het pla-

fondraster op de gewenste hoogte af-

stellen met het richtplaatje als referentie.

Lay-out vloer

Stel uw Rugby 55 met behulp van de

unieke eigenschap «Plumb90» boven

een controlepunt op. Lijn vervolgens

de roterende of scannende straal uit

op uw tweede controlepunt met behulp

van de knoppen op de Rugby 55 of

de afstandsbediening.

Recht

Stel de Rugby 55 boven een

controlepunt op en lijn de roterende

straal op uw tweede controlepunt uit.

De bovenste loodstraal levert dan

een eenvoudig te gebruiken, 90°

referentie op.

Plumb-90
Zet de rotatiesnelheid op 'nul rps'. De roterende kop positioneert

zich automatisch loodrecht naar beneden voor het opstellen van

de Rugby 55 boven een referentiepunt.

Slaapstand
Door op de afstandsbediening de knoppen Omlaag en

Omlaag tegelijkertijd in te drukken, gaat de Rugby 55 twee

uur in slaapstand om de batterij te sparen zonder uw

instellingen te veranderen.

Scan-90
Met de Rugby 55 kunt u de scannende of

stilstaande straal 90° laten verspringen…

zo is de lay-out eenvoudiger door de

straal snel naar links of rechts van de

Rugby 55 te verplaatsen.
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De Leica Rugby 55 biedt de aannemer binnenshuis het juiste instrument om
praktisch alle nivellerings- en uitlijnwerkzaamheden uit te voeren. De Rugby 55
heeft een eenvoudig te gebruiken toetsenbord, een hoge nauwkeurigheid,
een waterdichte afdichting, variabele kopsnelheden, verschillende scanmodi,
een helderrode straal en een optioneel batterijpakket (alkaline of oplaadbaar).



Waterpassen

De volledig waterdichte Rugby 55 kan

zowel op een driepoot of op een vlakke

ondergrond worden opgesteld. In elke

opstelling zorgt hij voor nauwkeurige

referenties binnens- of buitenshuis

voor o. a. het markeren van wanden.

Binnenwanden

Binnenwanden plaatsen wordt een-

voudig met de Rugby 55. De helderrode

straal van de Rugby 55 levert een klare

referentie voor lay-out en uitlijnen op.

Uitlijnen

Als de Rugby 55 boven controle-

punten op de vloer is opgesteld,

levert de roterende straal een

perfecte verticale referentie op

voor het overbrengen van punten.

Het Rugby 55-binnenpakket

Een aanbevolen pakket

bestaat uit de Rugby 55, een

draagtas, een wandbeugel,

een afstandsbediening,

magnetische richtplaatjes (2)

en een batterijpakket

(alkaline of oplaadbaar).

Infraroodafstandsbediening

Met de volledige infraroodafstandsbediening

kan de Rugby 55 vanuit praktisch alle richtingen

bediend worden.

Plafondrasters – Lay-out vloeren – Verhoogde (computer) vloeren
Punten overbrengen – Raamsteunen stellen – Kasten – Binnenwanden
Controlepunten – Hoogtecontrole – Grondplaten en fundamenten

Loden – Handmatige hellingen – Etc.

Leica Rugby 55 Specificaties

Werkbereik (roterende straal) 300 m Diameter

Werkbereik (loodstraal) tot 60 m

Zelfnivellerende nauwkeurigheid* ± 2.6 mm bij 30 m

Zelfnivellerend bereik ± 5°

Roteersnelheden 0, 2, 5, 10 tps

Laserdiode (type) 635 nm (helderrood)

Afmetingen (HWD) 158 x 163 x 166 mm

Gewicht met batterijen 1.85 kg

Type batterij Twee D-cellen of NiMH-pakket

Werkduur batterij** Alkaline 50 uur; NiMH: 30 uur

Werktemperatuur –20 tot +50°C

Opslagtemperatuur –40 tot +70°C

Stof en regen (IEC60529) IP55

Infraroodafstandsbediening

Bereik infraroodafstandsbediening Maximaal 40 m

Werkduur batterij Maximaal twee jaar

* Nauwkeurigheid is gedefinieerd bij 25°C

** De levensduur van de batterij is afhankelijk van de omgevingscondities.

Wijzigingen specificaties onder voorbehoud.



Wijzigingen in illustraties, beschrijving en technische specificaties voorbehouden.
Gedrukt in Zwitserland – Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Zwitserland, 2009.
758142nl – XII.09 – RDV

Of u een bouwplan nauwkeurig moet uitzetten, controlemetingen doen,
hoogte- en hoekgegevens verzamelen, betonnen vormen moet uitlijnen,
plafonds en scheidingswanden moet bouwen, afvoerleidingen moet
leggen, nutsleidingen in de ondergrond moet lokaliseren of een volledige
bouwplaats en al het bijbehorende grondverzet moet voorbereiden –
steeds biedt Leica Geosystems het juiste instrument, de passende laser
machinebesturing specifiek ontworpen voor uw bouwproject.

De instrumenten en lasers van Leica Geosystems zijn gemakkelijk te
gebruiken, geschikt voor het ruwe werk op de bouwplaats, nauwkeurig en
betrouwbaar. Ze garanderen het efficiënte gebruik van uw materiaal en
mensen. Kwalitatief hoogstaande producten, zoals optische producten en
elektronische waterpassen, constructielasers, total stations en machine-
besturingssystemen, leveren snel resultaten op, waarbij u aan het werk
kunt blijven en uw winstgevendheid verhogen.

When it has to be right.

Total Quality Management –
onze verbintenis voor een
totale klantentevredenheid.

Neem contact met uw Leica-dealer
op voor meer informatie
over ons TQM-programma.

Leica Geosystems AG
Heerbrugg, Zwitserland

www.leica-geosystems.com

R55–R (Art. No.: 753671):
Laserklasse 3R overeenkomstig
IEC 60825-1 resp. EN 60825-1

R55–A (Art. No.: 754835):
Laserklasse IIIa overeenkomstig
FDA 21CFR CH.1 § 1040


