
LMR360R
360° Prijímač na zemný stroj

Presná kontrola výkopových prác

Zabudovaný vertikálny indikátor

Kompatibilný s akýmkoľvek laserom

Vode odolný

Obsahuje nabíjateľnú batériu

Indikátor do kabíny
zemného stroja –
pre strojníkov, ktorí chcú
vidieť údaje aj v kabíne. 

LMD360R
Indikátor do kabíny

by Leica Geosystems

PLUS !



Možnosť prepnutia signálu na inú frekvenciu, pokiaľ máte
na stavenisku aj iný stroj. 

Vlastnosti

LED indikátory ukazujú pozíciu lyžice vzhľadom na nastave-

nú laserovú rovinu. K dispozícii je sedem kanálov pre hrubú

prácu a deväť kanálov pre jemnú prácu.

Pamäť ukladá posledný signál. Šípky ukazujú, ktorým 

smerom je potrebné pohnúť lyžicu, aby ste sa dostali opäť

do požadovanej roviny.

Prijímač LMR360R ponúka presné informácie o výkope pri

všetkých úlohách zemného stroja. Veľké 360° detekčné rozhranie

zachytí akýkoľvek laser zo všetkých uhlov.

Zabudovaný vertikálny indikátor monitoruje polohu ramena a

signalizuje, v akej polohe sa nachádza. Správna vertikálna pozícia

zaručuje presnú kontrolu výšky, čím sa šetrí čas a peniaze potre-

bné na dodatočné násypy a výkopy materiálu.

Veľký magnet umožňuje rýchle prehodenie prijímača z jedného

stroja na druhý. Voliteľná sada klapiek je tiež k dispozícii.

Vertikálny
indikátor

LMR360R Parametre

 Dosah       200 m

Rozsah 360 °

Výška okna prijímača        25 cm 

Presnosť Jemná práca 6 mm

 hrubá práca 12 mm

Vertikálny indikátor ± 5 °

Vode odolný IP67

Napájanie    Nabíjateľné NiMh batérie

Životnosť betérii 30 hodín

Doba nabíjania 12 hodín

Dosah ku indikátoru v kab. 30 m medzi LMR360R(prijím.) a LMD360R(indik.)

Rozmery                 37.5 x 7.5 x 10.7 cm

Hmotnosť               1.8 kg bez klapiek

LMR360R
360° Machine Mounted Receiver

Vlastnosti

Jasný indikátor do kabíny s ľahkou

montážou na okno pomocou prísavky.

Nebráni vo výhľade strojníkovi, posky-

tuje komfortné ovládanie.

Zobrazuje 9 kanálov prijímača a

vertikálny indikátor. Informácie sú prijí-

mané cez bezdrátové RF rádio (žiadne káble naviac, rýchla

inštalácia do stroja).

Prijímač aj indikátor majú menu, ktoré Vám umožňujú

prechádzať voľby nastavenia a meniť ich. Všetky tieto

zmeny sa dajú vykonať cez indikátor v kabíne, takže nie je

potreba vystupovať zo stroja. Možné je aj vypnúť prijímač

priamo cez indikátor z kabíny, čím sa šetria batérie.

LMD360R
Indikátor do kabíny
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Veľké magnety

Klapky

Prijímač je robustný a vode odolný, zabudované úchyty

minimalizujú otrasy stroja, čo zvyšuje presnosť.

by Leica Geosystems | www.leica-geosystems.com www.geotech.sk

* Presnosť a dosah sa líšia podľa použitého lasera

Vertikálny
indikátor
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