
 

 

Leica Rugby 55 

Specialista na stavební práce 

venku i v interiérech  
 

 

Leica Rugby 55  
 

Přístroj Leica Rugby 55 je ideální nástroj pro 

provádění nivelačních a vytyčovacích prací v 

interiérech budov i venku. 

 

 

 

 

Funkce: 

 

� Jednoduché ovládání tlačítek 

� Pouzdro odolné proti vniknutí vody a vlhkosti 

� Proměnlivá rychlost rotace hlavy laseru 

� Volitelné režimy scanování – úhlová výseč (např. 90° atd.) 

� Použití červeného laserového paprsku  

� Možnost volby alkalických, nebo dobíjecích baterií 
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Stropní podhledy  Nivelace Měření svislých prvků 

Přístroj Leica Rugby 55 můžete pomocí 

stropního držáku jednoduše připevnit na 

konstrukci stropu, nastavit požadovanou výšku 

a dále pokračovat v konstrukci stropu přesným

měřením laserovým paprskem. 
 
 

Přístroj Leica Rugby 55 je přesně kalibrován a 

umožňuje provádět kvalitní nivelační měření v 

interiérech i exteriérech. 
 

Měření svislých stavebních prvků v interiérech je 

díky Leica Rugby 55 velmi snadné. Přístroj je 

vybaven červeným paprskem, který umožňuje 

snadné horizontální i vertikální vytyčování. 

 
 

 

 

Použití: 

 

� Stropní konstrukce  

� Pokládání podlah  

� Zvýšené podlahy  

� Určení a přenášení výšek 

� Vsazování oken  

� Stavba vnitřních zdí  

� Měření sklonů  

� Vytyčování 

� Kontrola výšek  

� Zakládání staveb  

� Funkce olovnice 

� Přesné nastavení sklonů 

 

  
Technické údaje 
Rugby 55 

Dosah rotačního paprsku  300 m (1000 ft) průměr 

Dosah svislého paprsku Do 60 m (200 ft) 

Přesnost automatické 

horizontace 

± 2.6 mm na 30 m  

(± 3/32” na 100 ft) 
Rozsah automatické 

horizontace 

± 5° 

Rychlost rotace 0, 2, 5, 10 otáček/s  

Laserová dioda 635 nm (červená) 

Typ baterie Dvě D-cells nebo NiMH 

Provozní doba baterií D-cells (alkalické) max. 50 hodin; 

Dobíjecí NiMH baterie max. 30 

hodin 

Prach/voda (IEC60529) IP55 

IR Dálkové ovládání  

IR Dosah dálkového 

ovládání 

Do 40 m (130 ft) 

IR Provozní doba baterií 

dálkového ovládání 

Max. 2 roky 

 

 

 

Doporučujeme Leica Rugby 55 sada: 

 

Přístroj Leica Rugby 55 s kufrem 

Stěnový a stropní držák 

Dálkové ovládání 

Stropní terče (2) 

Alkalické, nebo dobíjecí baterie. 

 

 

 

 

 

 

 

R55–R (Art. No.: 753671): 

Laser class 3R in accordance with 

IEC 60825-1 and EN 60825-1 

 

R55–A (Art. No.: 754835): 

Laser class IIIa in accordance with 

FDA 21CFR CH.1 § 1040 


