
Nedo Primus2 H2N er den nye serien av               
helautomatiske roterende lasere for fagfolk.
Ideell for planering, nivellering og fall 
kontroll.

Pålitelig og robust for røff behandling.

Kompromissløs kvalitet for fagfolk. 

Høyeffekts laser diode med laser klasse 3R
sikrer god synlighet av laserstrålen selv 
under dårlige lysforhold. 

Nedo Primus2 serien setter en ny standard 
for helautomatiske
roterende lasere.

Nedo Primus2 lasere
Tysk kvalitet på sitt beste!

Standard for nøyaktighet
Mange roterende lasere er nøyaktige - men 
dessverre bare på papiret.

Roterende lasere i Primus2 -serien er
meget nøyaktige under alle driftsforhold:
I styrtregn, i sterk kulde eller i  stekende 
varme.

Når du trenger det aller mest.

Standard for robusthet
Takket være det innovative  systemet for 
støtbeskyttelse kan den nye Primus2 serien
lett tåle et fall fra en høyde på 1 m. 

Den tykke beskyttelseskappen og rotor 
beskyttelsen gir ytterligere sikkerhet.



Standard for pålitelighet
Du er profesjonell, og du jobber som en!

Du må kunne stole på utstyret ditt.
I støv, regn og kulde. Og når du står overfor
en tidsfrist.

Roterende lasere i Primus2 serien er vann og støv-
tette  i henhold til IP 66 og svært pålitelige selv 
under tøffe forhold.

Primus2 lasere kan også  spyles og rengjøres etter 
bruk.

Standard for lang driftstid
High-Power, oppladbare NiMH batterier med 
EneloopTM teknologi sikrer en lang driftstid på 
over 100 timer, med minimal selvutlading. 

Den smarte batterikassetten tillater raskt skifte 
mellom batteri og oppladbart batteri  når i drift.

Standard for enkel betjening
Er du lei av over-komplisert håndtering?

Heretter vil du bli henrykt av den enkle, 
intuitive
bruken av nye Primus2 roterende lasere.

LCD-skjermen viser dine innstillinger,
rotasjonshastighet og batteri nivå. 

Og Primus2 H2N viser  også tydelig fallet 
som er lagt inn for  X-og Y-aksene.



FUNKSJONER PRIMUS2 H2N:

✓ Helautomatisk to-falls laser
✓ Robust, motordrevet nivåjustering
✓ Legg inn fall direkte for x-og y-aksene
✓ Fall-verdier lagt inn en gang lagres ved avslåing.
✓ Stort, tydelig display viser fall, rotasjonshastighet,                                     

batterinivå, etc
✓ Godt synlig og kraftig laserstråle 
✓ Laser klasse 3R
✓ Maks 0,5 mm avvik på 10 m
✓ Vann og støvtett i henhold til IP66
✓ Automatisk nivåkontroll som stopper laser hvis 

laser støtes i. På denne måten unngås feil i verdier 
som er lagt inn

✓ Rotorbeskyttelse laget av uknuselig glass
✓ Carefree pakke med 3 års garanti og fri årlig sjekk i 

garantiperioden.
(ved innsendelse til produsent)

Multifenheten COMMANDER2 : 

✓ Robust lasermottaker med integrert fjernkontroll
✓ All kontroll av laser, inkludert verdier for fall kan 

kontrolleres med COMMANDER2.  

Dette er en viktig funksjon når laseren er hevet 
opp til 4 meter over bakken på et laserstativ

Hva: 
Grave med fall, dybde kontroll ved gravearbeider,
grov og fin gradering, plassere fundamenter,
betong forming, murverk, innstilling av referanse-
markører, maskinkontroll, landskapsforming, 
kontroll av helning.

For horisontal bruk og for graving med fall  i en 
eller to akser

ROTERENDE LASER PRIMUS2 H2N
Helautomatisk to-falls  laser for profesjonell bruk



TEKNISKE DATA PRIMUS2 H2N LASER

Self-levelling range ± 5° motor-powered, with 
automatic level control 

Levelling accuracy ± 0.5mm/10 m 

Setting of slopes 
in two axes 

± 10%, direct entry

Laser type laser class 3R, 635 nm, < 5 mW 

Rotating speed 600 rpm 

Operation duration approx. 100 h 

Weight 3.6 kg 

Dimensions (W/D/H) 210 mm x 208 mm x 200 mm 

Operating temperature -20°C to + 50°C 

Woking range Ø approx. 700 m with receiver 
Commander H2N

Working range
radio remote control 

50 m 

Protection class IP 66 

TEKNISKE DATA MULTIFUNKSJONSENHET 
COMMANDER2

Accuracy switchable, ± 0.5 mm, ± 1.0 mm, 
± 2.0 mm, ± 4.0 mm 

Power supply 3 x 1.5 V batteries (AA) or 
rechargeable batteries (NiMH) 

Length of detector field 70 mm 

Operating temperature -20°C to +50°C 

Display LCD display on front and back 

Protection class IP 66 

Working range  Ø approx. 700 m with receiver 
Commander H2N

For opplysninger om laserstativer etc. se www.aramaskin.no, 
ring 69 19 90 99  eller send e-post til post@aramaskin.no

http://www.aramaskin.no/

