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Laserafstandmeters
PREXISO P20
Eenvoudige en snelle laser metingen.
De Prexiso P20 maakt snelle metingen op
afstanden tot 20 meter. Het is eenvoudig
om metingen op te tellen en af te trekken
van de gemeten waarden. Gemakkelijk te
gebruiken vanwege de eenvoudige functionaliteit en overzichtelijke toetsen.
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Gemakkelijk afstanden meten

PREXISO P50
Betrouwbare en snelle
laser metingen.
De Prexiso P50 maakt snelle en betrouwbare metingen tot 50 meter. Het is eenvoudig om te meten en het toestel heeft
de volgende functies: optellen, aftrekken,
pythagoras, oppervlakte en inhoud berekenen. Het toestel is beschermd tegen stof
en is spatwater dicht (IP 54).
Biedt meer dan alleen afstanden meten

PREXISO P80
Functionele en ergonomische
laserafstandmeter.
De Prexiso P80 biedt verschillende handige meetfuncties en heeft een ingebouwd
geheugen voor de laatste tien metingen.
Het product is voorzien van een eindstuk
dat kan worden uitgeklapt om exact te
meten vanaf randen en hoeken. Deze
slimme functies maken de Prexiso P80 de
meest veelzijdige laser afstandsmeter in de
Prexiso familie.

Een veelzijdig toestel dat alles meet

Overzicht Prexiso P20, P50, P80
Technische gegevens

PREXISO P20

PREXISO P50

PREXISO P80

Afstanden in meters

20 m

50 m

80 m

Meetnauwkeurigheid

± 3 mm

± 2 mm

± 1.5 mm

Eenheden

m, in

m, in

m, in

45 × 115 × 30 mm

45 × 115 × 30 mm

57 × 117 × 32 mm

tot 3000 metingen

tot 3000 metingen

tot 3000 metingen

AAA, 2 × 1,5 V

AAA, 2 × 1,5 V

AAA, 2 × 1,5 V

95 g

100 g

105 g

Afstand meten,
tracking mode,
optellen/aftrekken

Afstand meten,
tracking mode,
optellen/aftrekken,
oppervlakte, inhoud,
pythagoras

Afstand meten,
tracking mode,
optellen/aftrekken,
oppervlakte, inhoud,
pythagoras, geheugen,
eindstuk

IP 40

IP54

IP54
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Afmetingen
Levensduur batterijen
Batterij
Gewicht zonder batterijen
Functies

Beschermingsklasse
Laserklasse

Kruislijn laser
PREXISO XL2
Perfect in lijn
De Prexiso XL2 kruislijnlaser is ideaal voor eenvoudige
horizontale en verticale uitlijntaken in binnenruimtes.
Het is compact, betrouwbaar en gemakkelijk te gebruiken. Het biedt een handige zelfnivellering (± 5°) en
een vergrendel functie voor projectie op elke hoek. De
Prexiso XL2 maakt nivelleren en uitlijntaken eenvoudig
en is uiterst betrouwbaar.

Werkbereik

10 m

Nauwkeurigheid

± 2 mm/5 m

Nivelleringsbereik

± 5°

Straaldivergentie

130°

Afmetingen

109 × 63 × 87 mm

Werktijden

16

Batterij

AA, 3 × 1.5 V

Gewicht (zonder batterijen)

298 g

Functie

1 horizontale lijn en
1 verticale lijn

Laserklasse
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Gemakkelijk nivelleren en uitlijnen

Alle illustraties, beschrijvingen en technische specificaties kunnen zonder voorafgaande
aankondiging worden gewijzigd. Copyright Prexiso AG, Glattbrugg, Zwitserland 2014
Laserklasse 2
volgens IEC 60825-1

Wat bieden
Prexiso producten?
➜ Betrouwbare lasertechnologie
➜ Nauwkeurige meetresultaten
➜ Eenvoudige functies
➜ Gebruiksgemak
➜ Zwitsers ontwerp en ontwikkeling
➜ Beste waarde voor uw geld

Meten als een professional

Prexiso is een jong Zwitsers bedrijf dat gespecialiseerd
is in het ontwerpen van eenvoudige en betaalbare
meetinstrumenten voor iedereen. Ontwikkeld voor
zowel frequente en incidentele gebruikers. Prexiso
maakt gebruik van een wereldwijd netwerk van
distributiepartners.
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