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Poziomice
Luna CLP
•
•
•
•
•
•
•

solidny i trwały profil aluminiowy 24x50 mm
duże i łatwe do odczytu ampułki o wysokiej precyzji
dokładność ±0,5mm/m
promień libelli 200 mm zapewnia czułość 10 mm/m
podwójne podziałki ułatwiają odczyt spadku 2%
frezowana powierzchnia styku
końcówki amortyzujące wstrząsy z punktami tarcia
ułatwiającymi utrzymanie poziomu przy ścianie
• magnes w podstawie w wybranych modelach
• otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia
Nr art.

Poziomica Luna

Cena brutto

Cena netto

280500208

CLP 40

119,00 zł

96,75 zł

280500307

CLP 60

129,00 zł

104,88 zł

280500406

CLP 120

179,00 zł

145,53 zł

280500505

CLP 180

229,00 zł

186,18 zł

280500604

CLP 200

299,00 zł

243,09 zł

280510108

CLP 40M - magnes

149,00 zł

121,14 zł

PR-280510207 CLP 60M - magnes

159,00 zł

129,27 zł

Do każdej
poziomicy CLP 60M
przymiar taśmowy
Push Lock 3m klasa I

GRATIS!

Nr art.: PR-280510207

12927 netto

159 zł brutto
Zobacz film
na poziomie!

Poziomice
Luna LE
•
•
•
•
•
•

profil aluminiowy 25x50 mm
duże i łatwe do odczytu ampułki o wysokiej precyzji
dokładność ±0,5mm/m
promień libelli 200 mm zapewnia czułość 10 mm/m
końcówki z tworzywa sztucznego
otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia
Nr art.

Poziomica Luna

Cena brutto

Cena netto

280490103

LE 40

59,00 zł

47,97 zł

280490202

LE 60

69,00 zł

56,10 zł

280490301

LE 120

99,00 zł

80,49 zł

280490400

LE 180

129,00 zł

104,88 zł

Nr art.: 282930106

11301 netto

Poziomica
Luna Torpedo
25ALM
•
•
•
•
•
•
•

139 zł brutto

mocny aluminiowy odlew
wyżłobienie V dla lepszego dopasowania do rur
3 ampułki 0o, 45o, 90o
frezowana powierzchnia styku z dwoma magnesami
ampułka 90o z lustrzanym wizjerem
długość 25 cm
otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia

Nr art.: 282940105

2919 netto

3590 zł brutto

Poziomica
Luna Torpedo
23PLM
•
•
•
•
•
•

formowana wtryskowo z tworzywa ABS
wyżłobienie V dla lepszego dopasowania do rur
3 ampułki 0o, 45o, 90o
magnes w podstawie
długość 23 cm
otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia

Kątownik aluminiowy
Luna ALU

Kątownik
Luna ABS

• ramię przykładniowe z odlewu aluminiowego z powierzchniami frezowanymi
• szerokość przykładni 18 mm
• ramię przymiarowe ze stali nierdzewnej 1.5×45 mm z
głęboko trawioną podziałką w mm
• dokładność ±0.03°
• otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia

• formowane wtryskowo z tworzywa ABS
• szerokość przykładni 18 mm
• ramię przymiarowe ze stali nierdzewnej 1.5×45 mm z
głęboko trawioną podziałką w mm
• dokładność ±0.06°
• otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia

250 mm

250 mm

Nr art.: 281060202

Nr art.: 281070201

6333 netto

3244 netto

7790 zł brutto

3990 zł brutto

300 mm

300 mm

Nr art.: 281060301

Nr art.: 281070300

6496 netto

3650 netto

7990 zł brutto

4490 zł brutto
Zobacz film
to proste!

Kątownik nastawny
aluminiowy
Luna ALA 300
• 8 pozycji ustalanych z wykorzystaniem mocnych
zatrzasków sprężynowych w odstępach co 22,5 stopnia,
od 0 do 180 stopni
• ramię długie ze stali nierdzewnej, z głęboko trawioną
podziałką mm po obu stronach
• szerokość przykładni 18 mm
• otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia

Kątownik nastawny
Luna ALU 250
• płasko frezowane boki
• ramię długie ze stali nierdzewnej
z wytrawioną podziałką mm
• śruba blokująca na tylnej krawędzi
• zabezpieczenie narzędzia mocowane
do śruby blokującej

Nr art.: 281080101

10488 netto

129 zł brutto

Nr art.: 281110106

3488 netto

4290 zł brutto

