
Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Xanh

SK700GD
Đỏ

SK700D

3 đường laser full  360 độ giúp
thiết lập nhanh chóng và dễ dàng

SK700GD / SK700D
Máy Cân Mực Laser Dùng Pin

Thời gian hoạt động lâu dài
(khoảng.)

BL1016 5 h 8 h

7 h 11 h

14 h 22 h

BL1021B

BL1041B

SK700GD SK700D



Ánh sáng laser

Lăng kính hình nón

Lăng kính hình nón

Phụ kiện kèm theo:

SK700GD / SK700D
Máy Cân Mực Laser Dùng Pin

Độ chính xác
Phạm vi tự cân bằng
Loại Laser 

Vùng nhiệt độ sử dụng 
Mức  bảo vệ
Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

±2 mm / 10 m
±4°
SK700GD: lớp Laser 2: 510 - 530 nm
SK700D: lớp Laser 2: 630 - 645 nm
-10 - 50°C
IP54
với BL1016/BL1021B: 149 x 104 x 153 mm
với BL1041B: 168 x 104 x 153 mm 
0.99 - 1.2 kg

Hộp đựng đồ

SK105GD

SK105GD

SK106GD

SK106GD

SK105D

SK105D

SK106D

SK106D

Dòng máy cân mực Laser

Phụ kiện
Máy thu Laser  LDX1

3 đường laser full 360 độ
Đường laser 360 độ được tạo ra bằng cách 
để tia laser từ nguồn sáng phản chiếu trên 
lăng kính hình nón.

Đế quay với cơ chế quay lệch tâm
• Giảm thời gian thiết lập.
• Các vạch laser dọc có thể xoay xung quanh điểm dây 

dọi đã xác định lên đến 10 ° trái và phải (với mặt số để 
điều chỉnh).

• Cơ chế xoay lệch tâm cho phép thân laser xoay mà 
không làm thay đổi vị trí của điểm dọi đã xác định, cho 
phép định vị đường thẳng dễ dàng.

Được cung cấp bởi các nguồn sauCông tắc

Lựa chọn tia Laser 
và bật/tắt công tắc

Chế độ chùm tia

Núm điều chỉnh 
bằng số

12Vmax CXT 
pin Li-Ion với tám pin AA

ADP09

Đường màu xanh lá cây 
dễ nhìn thấy (SK700GD)

BL1041B (4.0Ah)

BL1021B (2.0Ah)
BL1016 (1.5Ah)

Chỉ phần thân của máy 
laser được xếp hạng IP54

Mã số LE00855702
Túi vải lớn
Mã số 832173-9

Chân máy
Mã số 
TK0LM2000F

Chân máy 1800
Mã số 
TK0LM4001F

Chân máy  2900
Mã số 
TK0LM5030F

Bệ máy
Mã số LE00870137
Bộ chuyển đổi âm tường và trần 
cho các ứng dụng phổ biến với 
chức năng điều chỉnh độ cao

Chỉ báo độ sáng

Sáng Bình thường Tiết kiệm

Mở khoá cấp độ

Khoá cấp độ

Lựa chọn dòng laser

Đối với các ứng dụng nghiêng

Công nghệ bảo vệ 
vượt trội

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243 202 2585

Số 01 Lô OH-01, Dự án Hoàng Huy Reverside, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

68 Lê Đức Thọ, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. 
Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.

SK700GDZ: Không kèm pin, sạc

Bản mục tiêu (SK700D: LE00758831) (SK700GD: LE00823195),
bộ chuyển đổi (LE00929104), thùng đựng máy (LE00929103) 

Không kèm pin, sạcSK700DZ:


