מוצרי לייזר

PROLASER® CROSS LINE LASER 862

לייזר-מצטלב לשימוש בתוך מבנה

מגנט

חור תליה
חריץ לרצועת וולקרו
חריץ V
מגנט

פתח כיסוי
הסוללה

תבריג
לחצובה "1/4

)"4.5cm (1.77

מתג הפעלה
וכיבוי
)"10.5cm (4.15

2

חדשני .מקצועי .ישראלי.

TOOLS WITH VISION

KAPRO

לשימוש
בתוך מבנה
ומצב הטייה

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

קרן לייזר אופקית ,אנכית ומצטלבות
טווח עבודה בתוך מבנה עד  20מ'
דיוק 0.2 :מ"מ/מ'
טווח פילוס עצמי±30 :
מצב ידני לסימון שיפועים
התראת "אי-איזון" ויזואלית
תבריג לחצובה1/4" :
חריץ V
מגנטים חזקים במיוחד
רצועת צמדן זיפי(ולקרו)
חור תלייה

כולל
• תיק נשיאה רך

יישומים
•
•
•
•

הנחת אריחים
התקנת ארונות
תליית וילונות
עבודות עיצוב שונות

אפשרויות
לייזר עם חצובה  1.3מ' ()862S
2 AA

כלול

 862Sסט לייזר
עם חצובה  1.3מ’

חדשני .מקצועי .ישראלי.
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PROLASER® CROSS LINE LASER 862G

לייזר ירוק מצטלב לשימוש בתוך מבנה

מגנט

חור תליה
חריץ לרצועת וולקרו
חריץ V
מגנט

פתח כיסוי
הסוללה

תבריג
לחצובה "1/4

)"4.5cm (1.77

מתג הפעלה
ונעילת מטוטלת
)"10.5cm (4.15

4

חדשני .מקצועי .ישראלי.

TOOLS WITH VISION

KAPRO

לשימוש
בתוך מבנה
ומצב הטייה

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

קרן לייזר אופקית ,אנכית ומצטלבות
טווח עבודה בתוך מבנה עד  20מ'
דיוק 0.4 :מ"מ/מ'
טווח פילוס עצמי ±30
מצב ידני לסימון שיפועים
התראת "אי-איזון" ויזואלית
תבריג לחצובה1/4" :
חריץ V
מגנטים חזקים במיוחד
רצועת צמדן זיפי (ולקרו)
חור תלייה

כולל
• תיק נשיאה רך

יישומים
•
•
•
•

הנחת אריחים
התקנת ארונות
תליית וילונות
עבודות עיצוב שונות

אפשרויות
לייזר עם חצובה  1.3מ' ()862GS
2 AA

כלול

 862GSסט לייזר
עם חצובה  1.3מ’

חדשני .מקצועי .ישראלי.
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PROLASER® PLUS 872

לייזר מצטלב אדום

הפעלה במצב
מטוטלת נעולה
לוח מקשים

בחירת קרן לייזר

עבודה עם גלאי

ציפוי גומי עמיד
לזעזועים

חלון קרני לייזר
אופקי ואנכי

מתג הפעלה
וכיבוי

תבריג
לחצובה "1/4

רגליות מתקפלות חזקות לכיוון
זווית והתאמות גובה
תותב גומי
למניעת החלקה

894-04

גלאי לייזר
לשימוש חוץ (נמכר בנפרד)
6

חדשני .מקצועי .ישראלי.

TOOLS WITH VISION

KAPRO

לשימוש
בתוך מבנה
בשטח פתוח
ומצב הטייה

•
•
•
•
•
•
•
•
•

קווים אופקי ואנכי המצטלבים ב900-
טווח עבודה:
בתוך מבנה עד  30מ'
בשטח פתוח עד  50מ' עם גלאי
דיוק 0.2 :מ"מ/מ'
0
טווח פילוס עצמי±3 :
מצב ידני לסימון שיפועים
התראת "אי-איזון" קולית וויזואלית
רגליות מתקפלות חזקות לכיוון זווית והתאמות גובה
ציפוי גומי עמיד לזעזועים
תבריג לחצובה “1/4

כולל
• כולל תיק נשיאה ומתאם " )841( 5/8לחצובה מקצועית

יישומים
•
•
•
•
•

עבודות ריצוף
התקנת קירות גבס ,תקרות אקוסטיות
בניית פרגולות
מסגור ויישור חלונות ודלתות
עבודות עיצוב ו"עשה זאת בעצמך"

אפשרויות
לייזר עם חצובה  1.3מ' ()872S
התקן/בסיס להתקנה על קיר ()872L

3 AA

כלול

872L

התקן/בסיס קיר

)"9.6cm (3.8

841

מתאם לחצובה "5/8
 872Sסט לייזר
עם חצובה  1.3מ’

חדשני .מקצועי .ישראלי.

)"7.1cm (3
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PROLASER® PLUS 872G

לייזר מצטלב ירוק

הפעלה במצב
מטוטלת נעולה
לוח מקשים

בחירת קרן לייזר

עבודה עם גלאי

מארז גומי עמיד
לזעזועים

חלון קרני לייזר
אופקי ואנכי

מתג הפעלה
וכיבוי

תבריג
לחצובה
"1/4

רגליות מתקפלות חזקות לכיוון
זווית והתאמות גובה
תותב גומי למניעת
החלקה
894-04G
גלאי לייזר
לשימוש חוץ (נמכר בנפרד)
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חדשני .מקצועי .ישראלי.

TOOLS WITH VISION

KAPRO

לשימוש
בתוך מבנה
בשטח פתוח
ומצב הטייה

•
•

•
•
•
•
•
•
•

קווים אופקי ואנכי המצטלבים ב900-
טווח עבודה:
בתוך מבנה עד  30מ'
בשטח פתוח עד  60מ' עם גלאי
דיוק 0.2 :מ"מ/מ'
טווח פילוס עצמי±30 :
מצב ידני לסימון שיפועים
התראת "אי-איזון" קולית וויזואלית
רגליות מתקפלות חזקות לכיוון זווית והתאמות גובה
ציפוי גומי עמיד לזעזועים
תבריג לחצובה "1/4

כולל
• כולל תיק נשיאה ומתאם " )841( 5/8לחצובה מקצועית

יישומים
•
•
•
•
•

עבודות ריצוף
התקנת קירות גבס ,תקרות אקוסטיות
בניית פרגולות
מסגור ויישור חלונות ודלתות
עבודת עיצוב ו"עשה זאת בעצמך"

אפשרויות
• תוספת לייזר עם חצובה  1.3מ' ()872GS
• התקן/בסיס להתקנה על קיר ()872GL

3AA

כלול

841
מתאם לחצובה "5/8

)"9.6cm (3.8

 872GSסט לייזר
עם חצובה  1.3מ’

)"7.1cm (3

חדשני .מקצועי .ישראלי.
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PROLASER® VECTOR 873

 3קרני לייזר מצטלבות

הפעלה במצב
מטוטלת נעולה
לוח מקשים
בחירת קרן לייזר

עבודה עם גלאי

חלון קרן לייזר אנכי
חלון קרן לייזר אנכי

חלון קרן לייזר אופקי

תבריג
לחצובה
"1/4

תותב גומי למניעת
החלקה
רגליות מתקפלות חזקות לכיוון
זווית והתאמות גובה

894-04

גלאי לייזר
לשימוש חוץ (נמכר בנפרד)
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חדשני .מקצועי .ישראלי.

TOOLS WITH VISION

KAPRO

לשימוש
בתוך מבנה
בשטח פתוח
ומצב הטייה

•

•

•
•
•
•
•
•
•

 3קרני לייזר:
 1אופקי
0
 2אנכיים ,המצטלבים ב90 -
טווח עבודת לייזר:
בתוך מבנה עד  30מ'
בשטח פתוח עד  50מ' עם גלאי
דיוק 0.2 :מ"מ/מ'
טווח פילוס עצמי±30 :
מצב ידני לסימון שיפועים
התראת "אי-איזון" קולית וויזואלית
רגליות מתקפלות חזקות לכיוון זווית והתאמות גובה
מארז גומי עמיד לזעזועים
תבריג לחצובה "1/4

יישומים
• התקנת אריחים ,ארונות ,משקופים
• התקנת חלונות ודלתות
• כל סוגי עבודות עיצוב

אפשרויות
• תוספת לייזר עם חצובה  1.3מ' ()873S
• התקן/בסיס להתקנה על קיר ()873L
3AA

כלול

)"9.6cm (3.8

 873Sערכת לייזר
עם חצובת עמוד  3.2מ’

)"7.1cm (3

חדשני .מקצועי .ישראלי.
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PROLASER® VECTOR 873G

 3קרני לייזר ירוקים מצטלבות

הפעלה במצב
מטוטלת נעולה

בחירת קרן לייזר

לוח מקשים

עבודה עם גלאי

חלון קרן לייזר אנכי
חלון קרן לייזר אנכי

חלון קרן לייזר אופקית

תבריג
לחצובה
"1/4

תותב גומי
למניעת החלקה
רגליות מתקפלות חזקות
לכיוון זווית והתאמות גובה

894-04G
גלאי לייזר
לשימוש חוץ (נמכר בנפרד)
12

חדשני .מקצועי .ישראלי.

TOOLS WITH VISION

KAPRO

לשימוש
בתוך מבנה
בשטח פתוח
ומצב הטייה

•

•

•
•
•
•
•
•
•

 3קרני לייזר:
 1אופקי
0
 2אנכיים ,המצטלבים ב90 -
טווח עבודת לייזר:
בתוך מבנה עד  30מ'
בשטח פתוח עד  60מ' עם גלאי
דיוק 0.2 :מ"מ/מ'
טווח פילוס עצמי±30 :
מצב ידני לסימון שיפועים
התראת "אי-איזון" קולית וויזואלית
רגליות מתקפלות חזקות לכיוון זווית והתאמות גובה
מארז גומי עמיד לזעזועים
תבריג לחצובה "1/4

יישומים
• התקנת אריחים ,ארונות ,משקופים
• התקנת חלונות ודלתות
• כל סוגי עבודות עיצוב

אפשרויות
• לייזר עם חצובה  1.3מ' ()873GS
• התקן/בסיס להתקנה על קיר ()873GL
3AA

כלול

 873GSערכת לייזר
עם חצובת עמוד  3.2מ’

)"9.6cm (3.8
)"7.1cm (3

חדשני .מקצועי .ישראלי.
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VHX PROLASER® VIP 870

לייזר בעל קרניים מצטלבות ,מוגן ,לשימוש פנים/חוץ
הפעלה במצב
מטוטלת נעולה
בחירת קרן לייזר

IP65

לוח מקשים

עבודה עם גלאי

מארז גומי עמיד לזעזועים

חלון קרני לייזר אופקי ואנכי

)"9cm (3.54

מתג הפעלה/כיבוי

)"10cm (4.15

תבריג
לחצובה
"1/4

894-04

גלאי לייזר
לשימוש חוץ (נמכר בנפרד)

14

חדשני .מקצועי .ישראלי.

841
מתאם לחצובה "5/8

TOOLS WITH VISION

KAPRO

לשימוש
בתוך מבנה
בשטח פתוח
ומצב הטייה
•

•
•
•
•
•
•
•
•

קווים אופקיים ואנכיים מצטלבים ב90°-
בתוך מבנה עד  30מ'
בשטח פתוח  50מ' עם גלאי
דיוק ±0.2 :מ"מ/מ'
0
טווח פילוס עצמי±3 :
מצב ידני
התראת "אי-איזון" קולית וויזואלית
מצב פולסים
עמיד במים ואבק ()IP65
מארז גומי עמיד לזעזועים
תבריג לחצובה1/4" :

כולל
• מטרת לייזר ,התקן לתלייה אוניברסלי לקיר (,)886-23
מתאם חצובה עבור תבריג " , )841( 5/8סוללות ותיק
נשיאה רך

יישומים
• התקנת אריחים ,ארונות ,משקופים
• התקנת פרגולות
• התקנת חלונות ווילונות

אפשרויות
• חצובה קלה  1.3מ' ()886-28
• גלאי לייזר אדום ()894-04
3AA

כלול

חדשני .מקצועי .ישראלי.
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VHX PROLASER® VIP 870G

לייזר בעל קרניים מצטלבות ,מוגן ,לשימוש פנים/חוץ
הפעלה במצב
מטוטלת נעולה

IP65

בחירת קרן לייזר

לוח מקשים

עבודה עם גלאי

מארז גומי עמיד לזעזועים

חלון קרני לייזר אופקי ואנכי

)"9cm (3.54

מתג הפעלה/כיבוי

)"10cm (4.15

תבריג
לחצובה
"1/4

894-04G
גלאי לייזר
לשימוש חוץ (נמכר בנפרד)

16

חדשני .מקצועי .ישראלי.

TOOLS WITH VISION

KAPRO

לשימוש
בתוך מבנה
בשטח פתוח
ומצב הטייה

•

•
•
•
•
•
•
•
•

קווים אופקיים ואנכיים מצטלבים ב90°-
בתוך מבנה עד  30מ'
בשטח פתוח  60מ' עם גלאי
דיוק ±0.2 :מ"מ/מ'
טווח פילוס עצמי±30 :
מצב ידני
התראת "אי-איזון" קולית וויזואלית
מצב פולסים
עמיד במים ואבק ()IP65
מארז גומי עמיד לזעזועים
תבריג לחצובה1/4" :

כולל
• מטרת לייזר ,התקן לתלייה אוניברסלי לקיר (,)886-23
מתאם חצובה עבור תבריג " , )841( 5/8סוללות ותיק
נשיאה רך

		
		

יישומים
• התקנת אריחים ,ארונות ,משקופים
• התקנת פרגולות
• התקנת חלונות ווילונות

אפשרויות
• חצובה קלה ()886-28
• גלאי לייזר ירוק ()894-04G

3AA

כלול

חדשני .מקצועי .ישראלי.
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PROLASER® ALL LINES 875

לייזר מקצועי  5קווים ונקודת אנך

 .1לחצן קרן אופקי
 .2לחצן קרני לייזר אנכיות
 .3לחצן עבודה עם
מטוטלת נעולה
 .4ברירת עבודה עם גלאי
בועת פילוס פני השטח
לוח מקשים

חלון אנכי ליציאת קרן לייזר 4X

שקע טעינה
MICRO USB

חלון אופקי
ליציאת קרן לייזר

רצועת נשיאה

סקאלה מתכווננת
לסיבוב קרן אנכית

כפתור כיוונון עדין
רגליות מתכווננות

תבריג
לחצובה "5/8

18

894-04
גלאי לייזר
לשימוש חוץ (נמכר בנפרד)

חדשני .מקצועי .ישראלי.

TOOLS WITH VISION

KAPRO

לשימוש
בתוך מבנה
בשטח פתוח
ומצב הטייה

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 5קווי לייזר ונקודת אנך  ,כולל:
 1אופקי
 4אנכי (עם הצטלבות של  90°על התקרה)
נקודת אנך
טווח לייזר:
בתוך מבנה עד  30מ'
בשטח פתוח (עם גלאי) עד  50מ'
דיוק 0.2 :מ"מ/מ'
טווח פילוס עצמי±2.5° :
מצב ידני לסימון שיפועים
התראת "אי-איזון" קולית וויזואלית
סוללת ליתיום נטענת
תבריג לחצובה "5/8
שקע חיבור  MICRO USBלטעינת הסוללה
כפתור כוונון עדין
מארז גומי עמיד לזעזועים
תבריג לחצובה1/4" :

כולל

• משקפי איתור קרן ™ ,Beamfinderסוללת ליתיום נטענת,
מטרת לייזר ,תיק נשיאה רך

יישומים

• הנחת רצפות ואריחי קיר
• התקנת קירות גבס ,דקים ותקרות אקוסטיות
• מסגור ויישור של חלונות ודלתות

אפשרויות
• עם חצובה ותיק נשיאה קשיח ()875S

סוללת ליתיום
כלול

 875סט ()875S

חדשני .מקצועי .ישראלי.
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883N PROLASER® 3D ALL-LINES
 3קרני לייזר  ,3600לשימוש בשטח פתוח ובתוך מבנה

חלון קרן לייזר אופקי 3600

חלון קרן לייזר
אנכית קדמי 3600
חלון קרן לייזר
אנכית צדדי 3600

)"9.6cm (3.8
)"7.1cm (3

תבריג
לחצובה
"1/4

894-04

גלאי לייזר
לשימוש חוץ (נמכר בנפרד)
20

מתלה לתלייה מגנטי רב-שימושי ,מטרת לייזר ,תיק נשיאה קשיח

חדשני .מקצועי .ישראלי.

TOOLS WITH VISION

KAPRO

לשימוש
בתוך מבנה
בשטח פתוח
ומצב הטייה

•

•

•
•
•
•

 3קרני לייזר  ,360°כולל:
 1אופקית
 1אנכית צדדית
 1אנכית קדמית
טווח עבודת לייזר:
בתוך מבנים 20 :מ'
בחוץ עם גלאי 60 :מ'
דיוק 0.2 :מ"מ/מ'
טווח פילוס עצמי אוטומטי עד ±30
מצב ידני לסימון שיפועים
תבריג לחצובה5/8", 1/4" :

כולל
		

• מתלה רב שימושי עם תושבת מגנטית ,מטרת לייזר
ומזוודת נשיאה קשיחה

יישומים
•
•
•
•

פריסה מדויקת של זוויות ישרות לריצוף ,התקנת			
קירות גבס ובניית דקים
בניית  /התקנת שיפועים (מצב ידני)
התקנות תקרה אקוסטית
התקנת חלונות ודלתות
סוללת ליתיום
כלול

חדשני .מקצועי .ישראלי.
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PROLASER® 3D ALL-LINES 883G
 3קרני לייזר  3600ירוקות

חלון קרן לייזר אופקי 3600

חלון קרן לייזר
אנכי קדמי 3600
חלון קרן לייזר
אנכי צדדי 3600

תבריג
לחצובה
"1/4

894-04G
גלאי לייזר
לשימוש חוץ (נמכר בנפרד)
תיק נשיאה קשיח ,מתלה לתלייה מגנטי רב-שימושי ,מטרת לייזר,
משקפי  BeamfinderTMירוקים ,מטען סוללה וסוללת ליתיום
22

חדשני .מקצועי .ישראלי.

TOOLS WITH VISION

KAPRO

לשימוש
בתוך מבנה
בשטח פתוח
ומצב הטייה

•

•

•
•
•
•
•

 3קרני לייזר  ,360°כולל:
אופקית
אנכית צדדית
אנכית קדמית
טווח עבודת לייזר:
בתוך מבנה  20מ'
בשטח פתוח עד  70מ' עם גלאי
דיוק 0.2 :מ"מ/מ'
טווח פילוס עצמי אוטומטי עד ±30
מצב ידני לסימון שיפועים
התראת "אי-איזון" ויזואלית
תבריג לחצובה "5/8" ,1/4

כולל
•

סוללת יון-ליתיום ,מטען סוללה ,משקפי ™Beamfinder

ירוקים ,מטרת לייזר ,מתלה רב-שימושי עם תושבת
מגנטית ותיק נשיאה קשיח

יישומים
•
•
•
•

פריסה מדויקת של זוויות ישרות לריצוף ,התקנת			
קירות גבס ובניית פרגולות
בניית  /התקנת שיפועים (מצב ידני)
התקנת תקרות אקוסטיות
סוללת ליתיום
התקנת חלונות ודלתות
כלול

חדשני .מקצועי .ישראלי.
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ROLASER R SELF-LEVELING ROTA-LINE 899

פלס לייזר מסתובב עם פילוס עצמי

כיסוי מגן סופג זעזועים

חלון יציאת קרן לייזר

ראש מסתובב

ידית נשיאה
לוח בקרה

תבריג
לחצובה "5/8

לוח בקרה
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

24

מחוון הפעלה/כיבוי
מחוון עוצמת סוללה נמוכה
מחוון מצב ידני
לחצן הפעלה/כיבוי
בקרת מהירות הסיבוב
בקרת מצב הסריקה
מצב ידני/אוטומטי
לחצן הגדלת שיפוע ציר ( Xבמצב ידני בלבד)
לחצן הקטנת שיפוע ציר ( Xבמצב ידני בלבד)
לחצן הגדלת שיפוע ציר ( Yבמצב ידני בלבד)
לחצן הקטנת שיפוע ציר ( Yבמצב ידני בלבד)
לחצן בקרת כיוון עם כיוון השעון (במצב סריקה בלבד)
לחצן בקרת כיוון נגד כיוון השעון (במצב סריקה בלבד)
חיישן שלט רחוק

חדשני .מקצועי .ישראלי.

TOOLS WITH VISION

KAPRO

לשימוש
בתוך מבנה
בשטח פתוח
ומצב הטייה

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

קרן לייזר אופקית או אנכית מסתובבת 360°
נקודות אנך מעלה ומטה
 5מהירויות משתנות ( 300 ,120 ,60 ,0ו 600-סל"ד)
 6מצבי סריקה היוצרים קו לייזר גלוי
טווח לייזר:
בתוך מבנה  50מ'
בחוץ עם גלאי  250מ'
דיוק 0.1 :מ"מ/מ'
0
טווח איזון עצמי חשמלי של ±5
0
פילוס ידני לסימון שיפועים של עד  ±5במישור  Xוהן
במישור Y
מחוון "אי איזון"
תבריג לחצובה "5/8

		

כולל
TM

		
• שלט רחוק ,גלאי לייזר ,משקפי  ,Beamfinderסוללות
נטענות ומטען סוללה – ממיר  AC/DCותיק עמיד בזעזועים

יישומים
•
•
•
•

הנחת יסודות
בניית קירות ,גדרות ודקים
הנחת צינורות מים וביוב
התקנות של קירות גבס ,מחיצות ותקרות אקוסטיות

2 AAA

כלול

9V

לא כלול

סוללה
נטענת

עבור השלט רחוק עבור גלאי לייזר

חדשני .מקצועי .ישראלי.
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PROLASER® 5-DOT 896

לייזר  5נקודות עם פילוס עצמי

נקודת אנך
מעלה

בתוך מבנה
בשטח פתוח
ומצב הטייה

נקודת פילוס אופקית
נקודת פילוס
אופקית

מנגנון נעילת
מטוטלת /הפעלה וכיבוי
נקודת אנך
מטה
)"4.5cm (1.77

2 AA

כלול

)"10.5cm (4.15

תבריג לחצובה "1/4
•
•
•
•

•
•
•
•

 5נקודות לייזר בעלות נראות גבוהה:
אנך מעלה ומטה
 3נקודות פילוס אופקיות ב90° -
הקרנה של צלב קטן בכל נקודת לייזר
טווח לייזר עם מטרה 30 :מ'
דיוק:
אנך אופקי 0.4 :מ"מ/מ'
אנך מעלה 0.5 :מ"מ/מ'
אנך מטה 0.75 :מ"מ/מ'
טווח פילוס עצמי±40 :
התראת "אי איזון" וויזואלית
מעטפת גומי קשיח
תבריג לחצובה "1/4

כולל
• בסיס מגנטי רב-שימושי ,מטרת לייזר ותיק נשיאה רך

בסיס מגנטי רב-שימושי ,מטרת לייזר ,תיק נשיאה רך

יישומים
•
•
•
•

התקנת מקבעים קירות והתקנת מחיצות
פריסת שקעים ומתגים חשמליים
מיסגור חדרים
גימור נגרות

26

חדשני .מקצועי .ישראלי.

PROLASER® LASER SQUARE 891
לייזר רצפים
בתוך מבנה

כפתור הפעלה
עינית
עינית

סרגל

חלון קרן לייזר

900

•
•
•
•

מקרין שני קווים בעלי נראות גבוהה
ב 90°-לרוחב הרצפה/קיר
טווח עבודת לייזר עם מטרה 30 :מ'
דיוק 0.5:מ"מ/מ'
יחידת  ABSעם בסיס אלומיניום ישרות משופרת

2 AA

כלול

חדשני .מקצועי .ישראלי.
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377 KAPROMETER K7
עם BLUETOOTH
עד  100מ'
מכסה ™Beamfinder
נפתח

כפתור הפעלה
מסך LCD

מעטפת גומי עמידה
לזעזועים

)"12cm (4.7") x 5.5cm ( 2.1
)"3cm (1.18
2 AA

פיתגורס
כפול

כלול

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

28

דיוק ±1.5 :מ"מ
המכסה הנפתח מסייע לאתר בבירור את
נקודת הלייזר על משטח המטרה המיועד
ומגן על לוח המקשים
מודד את המרחק הקצר ביותר למטרה 		
באמצעות מדידה דינמית (רציפה)
מודד שטח ,נפח ,פיתגורס
בחירה של  3נקודות ייחוס
מד הטייה משולב
תקשורת  Bluetoothואפליקציה
ידידותית
פונקציית זיכרון מתקדמת
כיסוי גומי עמיד בזעזועים
מוכנות לחצובה :תבריג "1/4
מחוון סוללה

חדשני .מקצועי .ישראלי.

 .1מסך LCD
 .2מדידה עקיפה III, II, I
 .3חיסור
 .4שעון עצר
 .5נקודת ייחוס
 .6כיבוי  /הפעלה וחזרה
 .7שמירה/איחזור זיכרון
 .8הוספה
 .9שטח /נפח
 .10מדידה  /הפעלה
 .11תאורת מסך /
סמן לייזר
 .12מדידה דינמית
 .13יחידות מדידה
BLUETOOTH .14
 .15מכסה ™		 Beamfinder
נפתח

363 KAPROMETER K3
עם כיסוי נפתח ™Beamfinder
עד  30מ'

מכסה ™ Beamfinderנפתח

מסך LCD

מקש הפעלה/מדידה
מקש פונקציה/זיכרון

מקש ייחוס/יחידות

מקש הפעלה/כיבוי/ניקוי

מעטפת גומי עמידה לזעזועים
)"10.5cm (4.15
)"21cm (8.3
2 AA

כלול

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

דיוק 2 :מ"מ/מ'
טווח מדידה של עד  30מ'
המכסה הנפתח ™ Beamfinderמספק נראות גבוהה יותר והגנה משופרת על לוח המקשים
מודד :שטח ,נפח ופיתגורס
המרחק הקצר ביותר למטרה באמצעות מדידה דינמית (רציפה)
בחירה בין  2נקודות ייחוס
בחירה בין  5יחידות מדידה
תצוגת  LCDעם תאורה אחורית
כיסוי גומי עמיד בזעזועים
מחוון סוללה

חדשני .מקצועי .ישראלי.

29

T-LASER™ 893
סמן לייזר עם תופסן
•
•
•
•
•
•
•

קרן לייזר בנראות גבוהה וב90°-
טווח עבודת לייזר בתוך מבנים3 :מ'
תופסן קפיצי מחליק עד לקצה של לוחות סטנדרטיים
 6.4מ"מ 15.9-מ"מ
מתג הפעלה/כיבוי ידני
מתג הפעלה המופעל בלחץ
מארז יצוק עם כיסוי גומי
תפסן חגורה שימושי

יישומים
• לשימוש עם לוחות גבס ,דיקט ועץ
• מקרין קרן לייזר ב 90°-לצורך חיתוך מדויק
2 AAA

כלול

PROLASER® NAIL GRIPPER™ 810
סמן לייזר עם מאחז למסמרים וברגים
•
•
•
•
•
•

קרן לייזר בעלת נראות גבוהה
 2עיניות :אנכי וקופי
טווח לייזר 6מ'
תפס גומי מוגן פטנט המחזיק מסמרים וברגים בכל גודל
מתג הפעלה מופעל באמצעות לחץ
צמיד מגנטי כלול להחזקת מסמרים וברגים

יישומים
• תליית מדפים ,תמונות ומראות
• יישור לוחות ,אריחים וחיפויי קיר

2 AAA

כלול

30

חדשני .מקצועי .ישראלי.

PROLASER® SET-A-SHELF™ 814
קבע והתאם® עם קו לייזר

•
•
•
•
•

קרן לייזר בעלת נראות גבוהה :אנכית ,אופקית או בזווית של 45°
 2עיניות אנכית ואופקית
טווח עבודת לייזר :עד  6מ'
נעילה "בהקלקה"
סמני פלס "החלק ונעל"

יישומים
• תליית מדפים ,תמונות ומראות
• יישור אריחים ,עבודות
דקורטיביות

2 AAA

לא כלול

MULTISCANNER STUD FINDER 389
גלאי זיהוי כבלים ,מתכת ופינים
•

•

•
•

חיישנים אלקטרוניים המזהים:
חוטי חשמל
מתכת ,פינים
עץ
גילוי עומק:
חוטים ומתכת 50 :מ"מ
צינורות מתכת  38מ"מ
עץ  18מ"מ
זמזם גילוי
סריקה אוטומטית
9V

לא כלול

חדשני .מקצועי .ישראלי.
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AUTOMATIC OPTICAL LEVEL 830
פלס אופטי אוטומטי

כפתור כוונון הזום

עדשת צפייה

פילוס משטח Bull's eye
כפתור לכוונון עדין

סרגל להערכת זווית

•
•
•
•
•
•

זום טלסקופי 32X
טווח פעולה של עד  120מ'
דיוק  1.6מ"מ 30/מ"מ
תכונת רוטציה מתכווננת ב360°-
מנעול מובנה להגנה על המנגנון
מוכנות לחצובה :תבריג "5/8

כולל
• מאזנת אופטית ,אנך ,מפתח אלן,
פין כיווני ותיק קשיח

יישומים
• פילוס יסודות
• הנחת צינורות
• סלילת כבישים

אופציות
• חצובה גדולה ומוט מדידה של סוקרים ( 4מ')

32

חדשני .מקצועי .ישראלי.

 2כלים עוצמתיים בתיק נשיאה רך 1
לייזר מצטלב ירוק ומד מרחק
צמד רב עוצמה לשירותך
מד מרחק/טווח Kaprometer 363
עם הכיסוי הנפתח
•
•
•
•
•

טווח לייזר בתוך מבנים של עד  30מ'
מדידת שטח ,נפח ,פיתגורס
מדידה דינמית (רציפה)
בחירה של  2נקודות ייחוס
פונקציית זיכרון מתקדמת

872G Prolaser® Green
•
•
•
•
•
•

קווים אופקיים ואנכיים
מצטלבים ב90°-
טווח עבודת לייזר בתוך מבנים
של עד  30מ'
טווח עבודת לייזר בחוץ
של  60מ' עם גלאי
פילוס עצמי
מצב "הטייה" לפריסה/סימון בזווית
רגליים מתקפלות חזקות להתקנה בזווית
ולכוונון גובה

חדשני .מקצועי .ישראלי.

886-58

מוט עם חצובה
•
•
•
•

886-48/38

חצובה לפילוס לייזר

מוט טלסקופי עם
נעילת מקטעים
גובה מרבי  3.2מ'
מעמד חצובה חזק
וקל משקל עם עינית
פילוס
כולל :תושבת לייזר
מתכווננת עם תבריג
לחצובה "1/4

 841תבריג חצובה
מתאם תבריג חצובה " 1/4ל5/8"-

886-48

• חצובה עם סרגל ועינית מקצועית עד 2.32
מטרים 886-48
• חצובה קלה  -עד  1.20מטרים ,עם עינית 		
()886-38

886-30

מוט מתארך
• תפס-עצמי בין הרצפה
והתקרה
• גובה מרבי  3מטרים
• כולל תושבת לייזר
מתכווננת עם תבריג
לחצובה "5/8

886-28

886-20

886-10

תושבת לייזר

דסקת פילוס

לקביעת זווית מדוייקת

•
•
•
•

840

845

מטרת לייזר

845G

מטרת לייזר ירוק

משקפי Beamfinder
משפרות את נראות קרן הלייזר

משפרות את נראות קרן הלייזר

894-04
גלאי קרן לייזר אדום
לשימוש עם כלי לייזר מאופשרי
פולסים להשגת טווחים גדולים

• מגנטי
• משטח רפלקטיבי
מיוחד
• מטרה עם שנתות
(אינץ'/ס"מ)

886-24

G840

משקפי Beamfinder

™

• מגנטי
• משטח רפלקטיבי מיוחד
• מטרה עם שנתות
(אינץ'/ס"מ)

מחבר תואם חצובה סטנדרטית
בורג נעילה להידוק /לאיזון הלייזר
בזווית הנדרשת
סקאלה מסתובבת
במעלות
תבריג לחיבור
חצובה "5/8

תושבת מגנטית
רב-שימושית

™

894-04G
גלאי קרן לייזר ירוק
לשימוש עם כלי לייזר מאופשרי
פולסים להשגת טווחים גדולים

886-23

מתלה לקיר

CT 30.082

03-7612700 .טל

www.hashahal.com
WWW.KAPRO.COM

