Laser Belt Square

Dụng cụ cắt vuông góc trọng lượng nhẹ, dễ sử dụng
Laser Belt Square giúp cho quá trình cắt vuông góc một dây đai để tạo mối nối
được nhanh, dễ dàng và chính xác. Trong một khoảng thời gian cắt vuông góc
thông thường, Laser Belt Square sẽ dò được gờ dây đai, canh thẳng hàng tia la-de
và tạo ra đường đánh dấu và cắt chính xác.

Mục tiêu từ tính trực tiếp bám
vào lớp bảo vệ tia la-de nên
tiện bảo quản và sử dụng.

Trọng lượng nhẹ
và di động, chỉ bằng
1,04 kg (2,3 lbs.) đặt
trong hộp bảo vệ.

Tia la-de được đặt gần mới mép thiết bị để
tiện sử dụng ở những nơi có diện tích chật
hẹp và dây đai có vết khấc bên.

Lớp bảo vệ bít kín hoàn
toàn giúp chống bụi bẩn
và nước bắn trực tiếp.

Vận hành trong 60 giờ
liên tục và chỉ cần bốn
ắc quy AA.

Gờ dây đai tải lò xo đặt trên chốt sẽ mở rộng
dưới mặt dây đai, giúp canh thẳng hàng tia lade với gờ dây đai.

Đặc tính và Lợi ích:
• Để sử dụng trong nhiều ứng dụng hạng nhẹ, kể cả trong không gian chật hẹp và dây đai có vạch khấc bên.
Vị trí của tia la-de gần phía trước dụng cụ sẽ có số đo chính xác mà không cần ước tính.
• Gờ dây đai dễ dàng đặt bằng chốt định vị gờ dây đai tải lò xo.
• Trọng lượng nhẹ, dễ sử dụng và nhanh hơn so với cắt vuông góc thủ công.
• Tuổi thọ ắc quy kéo dài lên tới 60 tiếng sử dụng liên tục.
• Phù hợp với mối nối cơ học hoặc liên tục.
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Các sản phẩm
Flexco khác
Laser Belt Square Flexco có thể
được sử dụng cùng với nhiều
sản phẩm Flexco, bao gồm:

Laser Belt Square
Thông số kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng
Kích thước: 117 mm x 117 mm x 60 mm (4 5⁄8" x 4 5⁄8" x 2 7⁄16")
Trọng lượng: 0,9 kg (2 lbs.)
Điện áp vận hành: 3 V
Bước sóng: 635 nm
Tổng công suất (mỗi tia la-de): <5 mW
Giới hạn nhiệt độ vận hành: -10° đến 40° C (14° đến 104° F)

Dụng cụ cắt dây đai Flexco

thông tin đơn đặt hàng
Mô tả

Mã sản phẩm

Laser Belt Square  

04305

Các bộ phận thay thế

Smart Clamp™ cho Dây đai hạng nhẹ

Mục tiêu (mỗi)

04306

Tổ hợp hộp nắp ắc quy

04307

Clamps Clipper® và Hệ thống nẹp
dây đai Alligator®

Dụng cụ gia công dây đai Novitool®
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