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Leica Rugby 610
Értékesítési bemutatás



Érték / Ügyfél központúság

■ Alkalmazás teljesítmény

■ Megbízható pontosság

■ Termelékenység 

növelése

■ Teljes termék és 

Tartozék csomagok

Mit kínálnak a Leica Geosystems lézerei?

Formai értékek / Design

■ Robosztus és építőipari

strapabírás

■ Sokoldalú, könnyen

kezelhető

Nagyobb érték / Alacsony 
üzemeltetési költség

■ Az egész világra 
kiterjesztett kiszolgálás 



Mik az újdonságok?
A lézeres termékek legfőbb elemei

Teljes akkumulátor megoldás Alkalmazás teljesítmény    

Megbízható partnere a 
munkaterületen

Okos hordláda

 Li-ion akkumulátor technológia
 Működés és töltés bárhol, bármikor

 Megbízható, precíz pontosság
 Egyszerű, egygombos 

működtetés

 IP 67 por- és vízállóság
 A műszer fogantyúja védelmet
nyújt leesés esetén

 Töltse fel lézerét a napelem és 
a hordtáska segítségével

 Okos szállítási rendszer

TECHNOLOGY



A 170 napelem csomag – működés és töltés együtt
– bárhol és bármeddig dolgozhat

 A 170 napelem csomag
Az A 170 napelem rendkívűl erős, és 
kihívást jelentő fényviszonyok mellett is 
biztosítják a tápellátást.

TECHNOLOGY

 Az A 170 –hez tarozik egy hordtáska, 

amely tökéletesen illeszkedik a Rugby 
hordládához.

 Egyszerűen csomagolja ki a mellékelt 

táskát, és a hordládát pozícionálja a nap 
felé a lehető legjobb szögben.



Érezd az erőt – egyedülálló tápellátás koncepció, 
praktikus sokoldalúság amiben megbízhat

TECHNOLOGY

ZÖLD ENERGIA

 Környezetbarát 
napelem töltő

Okos Li-ion megoldás
 300% hosszabb 
élettartam, mint a NiMH 
akkumulátorok 

Verhetetlen 
sokoldalúság
 Használat és töltés
Li-ion működése 
közben
 Autóban autós 

töltő
 Más más 
akkumulátorról 12V 
akkumulátor kábellel
 Napsütésben
napelem töltő 
segítségével

Flexibilitás
 Li-ion 
akkumulátorok
 Alkaline elem opció
(4 D-cella)



Tartalom

Bemutatás

1. Értékesítési érvek (jellemzők és előnyök)

2. Általános információk

3. Felhasználói csoportok és alkalmazás előnyök

4. Leica Rugby 610 célcsoportok
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Többcélú forgólézerek



Rugby 610 forgólézer
Rod Eye Basic érzékelőBeton és alapozási munkák

Formwork levelling

Egyszerű és megbízható – Teljesen automata, 
egygombos működtetés

Kiemelkedő teljesítmény a 
Leica Rod Eye Basic vevővel.

Bővítse működési tartományát 
a Rod Eye 140 és a Rod Eye 

160 digital jelfogókkal



1. Értékesítési érvek, jellemzők és előnyök



Rugby 610 forgólézer

Egyedülálló akkumulátor 
koncepció
Li-ion, töltsd és használd, 
plusz napelem opció

Gumírozott műszer 
fogantyúk
 Nagy védelmet 
biztosító és jó fogású 
fogantyúk

Felhasználói felület
 Egyszerű, egygombos 
működtetés. Teljesen 
automata.

LED Indikátorok
 Folyamatos 
visszajelzés az 
akkumulátor és a 
műszer állapotról

IP 67 – Por- és vízálló
 Robusztus ház és üveg
ketrec az elsőrangú 
védelemhez



Összegzés: Rugby 610 értékesítési érvek 
Egyedülálló teljesítmény alkalmazás és 
alacsonyabb fenntartási költségek.

Nincs állásidő - okos Li-ion akkumulátor megoldás
Opcionális áromaforrások, mint pl. a napelem

Masszív IP67 felépítmény az optimális teljesítményhez

Sokoldalú hordtáska

Sík betonozást végző vállalkozónak. Teljesen automatikus.

Egy gombos egyszerűség.



2. Általános adatok



Rugby 610 technikai adatok

Funkciók
Önszintező vízszintes sík, egyirányú 

manuális dőlés (adapter 
használatával)

Szintezési pontosság ± 2.2 mm / 30 m

Hatótávolság (átmérő)
500 m Rod Eye Basic

600 m Rod Eye 140 / 160

Önbeállási tartomány ± 5°

Forgási sebesség 10 fordulat / másodperc

Lézer osztály
Látható, vörös, laser class 2
Lézer dióda típus: 635 nm

Víz- és porállóság IP67

Működés Alkaline/ Li-Ion 60h / 40h @ 20°C

Működési hőmérséklet -10°C to +50°C



Leica Rugby 610 
Szállítási terjedelem

 Hordláda

 Rod Eye Basic (RE 140/160 rendelhető)

 Li-ion akkumulátor (alkaline elemcsomag)

 Li-ion töltő

 Használati utasítás CD-n

 Gyors kezelési útmutató

 Biztonsági előírások

 PROTECT kártya

 Gyártói megfelelőségi nyilatkozat



3. Célcsoportok és alkalmazási előnyök



Célcsoportok

 Betonozási munkálatok és zsaluzatok készítése (vízszintes 
síkoknál)



Betonozás: folyamatos ellenőrzés
Magasság ellenőrzés

Miért a Leica Rugby 610?

 Teljesen automatikus, egygombos működés biztosítja a pontos és 
megbízható referenciát együttműködve a Leica Rod Eye 
érzékelőkkel

 A Leica PROTECT program biztosítja, hogy gondoskodunk 
ügyfeleinkről a termék élettartalma alatt.

18

Alkalmazás:

A vállalkozónak folyamatosan ellenőrizni 
kell a beton magasságát az optimális 
szint eléréséhez.



Leica Rugby 620
Értékesítési bemutatás



Bemutatás

1. Értékesítési érvek (jellemzők és előnyök)

2. Általános információk

3. Felhasználói csoportok és alkalmazás előnyök

4. Leica Rugby 620 célcsoportok

Tartalom
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Leica Rugby 620 – Egy professzionális, általános 
építőipari lézer manuális döntési lehetőséggel
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Érték / Ügyfél központúság

■ Alkalmazás teljesítmény

■ Megbízható pontosság

■ Termelékenység 

növelése

■ Teljes termék és 

Tartozék csomagok

Mit kínálnak a Leica Geosystems lézerei?

Formai értékek / Design

■ Robosztus és építőipari

strapabírás

■ Sokoldalú, könnyen

kezelhető

Nagyobb érték / Alacsony 
üzemeltetési költség

■ Az egész világra 
kiterjesztett kiszolgálás 



Rugby 620 forgólézer
Rod Eye Basic érzékelőBeton és alapozási munkák

Egyszerű és megbízható – Teljesen automata, 
manuális dönthetőség két síkban

Kiemelkedő teljesítmény a 
Leica Rod Eye Basic vevővel.

Bővítse működési tartományát 
a Rod Eye 140 és a Rod Eye 

160 digital jelfogókkal



1. Értékesítési érvek, jellemzők és előnyök



Rugby 620 forgólézer

Egyedülálló akkumulátor 
koncepció
Li-ion, töltsd és használd, 
plusz napelem opció

Gumírozott műszer 
fogantyúk
 Nagy védelmet 
biztosító és jó fogású 
fogantyúk

Felhasználói felület
 Egyszerű használat. 
Teljesen automata, 
manuális döntési 
lehetőséggel.

LED Indikátorok
 Folyamatos 
visszajelzés az 
akkumulátor és a 
műszer állapotról

IP 67 – Por- és vízálló
 Robusztus ház és üveg
ketrec az elsőrangú védelemhez



Összegzés: Rugby 610 értékesítési érvek 
Egyedülálló teljesítmény alkalmazás és 
alacsonyabb fenntartási költségek.

Nincs állásidő - okos Li-ion akkumulátor megoldás
Opcionális áramforrások, mint pl. a napelem

Masszív IP67 felépítmény az optimális teljesítményhez

Sokoldalú hordtáska

Betonozást végző vállalkozóknak ideális
Teljesen automatikus manuális döntési lehetőséggel



2. Általános adatok



Rugby 620 technikai adatok

Funkciók
Önszintező vízszintes sík

(manuális döntési lehetőség)

Szintezési pontosság ± 1.5 mm / 30 m

Hatótávolság (átmérő)
600 m Rod Eye Basic

800 m Rod Eye 140 / 160

Önbeállási tartomány ± 5°

Forgási sebesség 10 fordulat / másodperc

Lézer osztály
Látható, vörös, laser class 2
Lézer dióda típus: 635 nm

Víz- és porállóság IP67

Működés Alkaline/ Li-Ion 60h / 40h @ 20°C

Működési hőmérséklet -20°C to +50°C



Leica Rugby 620
Szállítási terjedelem

 Hordláda

 Rod Eye Basic (RE 140/160 rendelhető)

 Li-ion akkumulátor (alkaline elemcsomag)

 Li-ion töltő

 Használati utasítás CD-n

 Gyors kezelési útmutató

 Biztonsági előírások

 PROTECT kártya

 Gyártói megfelelőségi nyilatkozat



Komplett tartozék lehetőségek biztosítva az Ön 
számára, és még több…

Érzékelők

Hordláda

Napelem töltő 
csomag zsákban

Autós töltő és 12V

Állvány

Szintezőléc

Alkaline / Li-ion
akkumulátor opció



31

3. Célcsoportok és alkalmazási előnyök



Célcsoportok

 Betonozási munkálatok és zsaluzatok készítése (vízszintes 
síkoknál)

 Alkalmi szükség egyszerű lejtők, mint pl. autóbeálló, 
tereprendezés vagy parkolók



Betonozás: folyamatos ellenőrzés
Magasság ellenőrzés

Miért a Leica Rugby 620?

 Teljesen automatikus, egygombos működés biztosítja a pontos és 
megbízható referenciát együttműködve a Leica Rod Eye 
érzékelőkkel

 A Leica PROTECT program biztosítja, hogy gondoskodunk 
ügyfeleinkről a termék élettartalma alatt.

33

Alkalmazás kihívás:

A vállalkozónak folyamatosan ellenőrizni 
kell a beton magasságát az optimális 
szint eléréséhez.

.



Leica Rugby 640
Értékesítési bemutatás



Bemutatás

1. Értékesítési érvek (jellemzők és előnyök)

2. Általános információk

3. Felhasználói csoportok és alkalmazás előnyök

4. Leica Rugby 640 célcsoportok

Tartalom
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Rugby 640 forgólézer
Rod Eye Basic érzékelő
RC400 távirányító (opcionális)

Univerzális – Teljesen automatikus – Vízszintes és
függőleges alkalmazások kül- és beltérben

Opcionális távirányító
Opcionális Rod Eye 140 / 160

Beton és alapozási munkák

Szintezés / kitűzés / függő



1. Értékesítési érvek, jellemzők és előnyök



Rugby 640 forgólézer

Egyedülálló akkumulátor 
koncepció
Li-ion, töltsd és használd, 
plusz napelem opció

Gumírozott műszer 
fogantyúk
 Nagy védelmet 
biztosító és jó fogású 
fogantyúk

Felhasználói felület
 Egyszerű, egygombos 
működtetés. Teljesen 
automata.

LED Indikátorok
 Folyamatos 
visszajelzés az 
akkumulátor és a 
műszer állapotról

IP 67 – Por- és vízálló
 Robusztus ház és üveg
ketrec az elsőrangú védelemhez

90° Referencia vetítés 
és pontraállás 
funkció

Opcionális távirányító
 szkennelés, 90 fok,
ponta állás, alvó 
üzemmód, stb.



RC 400 távirányító (opcionális)
Megnövelt funkcionalitás

Vonal szkenelés
 A lézervonal 
maximális láthatósága 
ahol szükség van rá

Forgási sebesség
 A fordulatszám 
szükség szerint 
módosítható

Vonal mozgás bal/jobb
 pásztázási (szkennelés) 
vonal kézzel mozgatása

Függélyezés
 pontos függőleges 
pont vetítése a beállítási 
pont fölé

Alvó mód
 Helyezze a műszert 
„alvó” módba, és kímélje az 
akkumulátort ha szünetet 
tart. A beállítások 
tárolódnak

Szken 90°
 Mozgassa 90° -ot a 
vonalat egyetlen 
gombnyomásra

Manuális mód
 Állítsa az x/y 
tengelyt kézi 
üzemmódba lejtős 
alkalmazásoknál



Összegzés: Rugby 640 értékesítési érvek 
Egyedülálló teljesítmény alkalmazás és 
alacsonyabb fenntartási költségek

Nincs állásidő - okos Li-ion akkumulátor megoldás
Opcionális áromaforrások, mint pl. a napelem

Masszív IP67 felépítmény az optimális teljesítményhez

Sokoldalú hordtáska

Betonmunkákat végző vállalkozóknak, és még több… 
Teljesen automatikus - többcélú



2. Technikai adatok



Rugby 640 technikai adatok

Funkciók
Önszintező vízszintes sík, egyirányú 

manuális dőlés (adapter 
használatával)

Szintezési pontosság ± 1.5 mm / 30 m

Hatótávolság (átmérő)
500 m Rod Eye Basic

600 m Rod Eye 140 / 160

Önbeállási tartomány ± 5°

Forgási sebesség 0, 2, 5, 10 rps

Szkennelési mód 10°, 45°, 90°

Lézer osztály
Látható, vörös, laser class 2
Lézer dióda típus: 635 nm

Víz –és porállóság IP67

Működés Alkaline/ Li-Ion 60h / 40h @ 20°C

Működési tartomány -20°C to +50°C



Leica Rugby 640 
Szállítási terjedelem

 Hordláda

 Rod Eye Basic (RE 140/160 rendelhető)

 Li-ion akkumulátor (alkaline elemcsomag)

 Li-ion töltő

 Használati utasítás CD-n

 Gyors kezelési útmutató

 Biztonsági előírások

 PROTECT kártya

 Gyártói megfelelőségi nyilatkozat



3. Célcsoportok és alkalmazási előnyök



Célcsoportok

 Betonozási munkálatok és zsaluzatok készítése (vízszintes és 
függőleges)

 Alkalmi szükség egyszerű lejtők, mint pl. autóbeálló, 
tereprendezés vagy parkolók

 Belső terek mennyezet, gipszkarton és befejező munkálataihoz



Betonozás: folyamatos ellenőrzés
Magasság ellenőrzés

Miért a Leica Rugby 640?

 Teljesen automatikus, egygombos működés biztosítja a pontos és 
megbízható referenciát együttműködve a Leica Rod Eye 
érzékelőkkel

 A Leica PROTECT program biztosítja, hogy gondoskodunk 
ügyfeleinkről a termék élettartalma alatt.

47

Alkalmazás kihívás:

A vállalkozónak folyamatosan ellenőrizni 
kell a beton magasságát az optimális 
szint eléréséhez.

.



Zsaluzatok: jelölje ki a vonalat a zsaluzatok elhelyezésére
Függőleges igazítás

Miért a Leica Rugby 640?

 Könnyű függőleges vetítés a kijelölendő pontra

 90° automatikusan és nagyon pontosan

48

Alkalmazási kihívások:
A vállalkozónak meg kell mérni és ki kell jelölni 
a falak pozícióit. A zsaluzat elhelyezéséhez 
biztosítja a 90 fokot és a pontos egyeneseket.

Munkavégzés hagyományos módszerekkel vagy 
manuális lézerrel két ember bevonásával, és 
jóval több idővel.



Zsaluzat: a zsalu függőlegességének ellenőrzése
Függőleges ellenőrzése

Miért a Leica Rugby 640?

 Pontos függőleges referncia

 Könnyű pontraállás a függőleges pontra vetítéssel

 Ellenőrzési pontokat egy ember könnyen és gyorsan elvégzi

49

Alkalmazás kihívása:
A vállalkozónak a beton kiöntése előtt 
ellenőriznie kell pontosan a zsaluzat 
függőleges elhelyezését.

A zsaluzatot több pontból is vizsgálni kell 
(vízszintesen és függőlegesen).  A függőleges 
lézeres  beállítás nélkül pontatlanságot 
eredményezhet.



Rámpák: garázsrámpák egy vagy két tengelyen történő 
lejtéssel

Miért a Leica Rugby 640?

 A zsaluzat elhelyezéséhez a pozíciókat egy ember el tudja 
végezni. 

50

Alkalmazás kihívás:
A vállalkozónak szükséges kijelölni a lejtéseket, a 
zsaluzatot el kell helyezni egy vagy két 
tengelyen. Manuális lézerrel mozogni kell a síkon 
vagy számolni kell. Időigényes és nagyobb 
hibalehetőségeket rejt magában.



Zsaluzat: zsaluzat szint és magassági pozíció betonozás 
előtt

Miért a Leica Rugby 640?

 A Rod Eye használatával megállapíthatjuk, hogy mennyivel térünk 
el a referenciától, így könnyen megállapíthatóak az esetleges 
igazítások mértéke.

51

Alkalmazás kihívás:

A vállalkozónak biztosítania kell betonozás előtt a 
zsaluzat pontos vízszintes helyzetét.



Leica Rugby 670 - 680
Értékesítési bemutatás



Bemutatás

1. Értékesítési érvek (jellemzők és előnyök)

2. Általános információk
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4. Leica Rugby 670 – 680 célcsoportok

Tartalom



Többcélú forgólézerek Beltéri  forgólézerekKültéri lézerek

T
e
lj
e
s
ít

m
é

n
y

/ 
Á

r

Pozícionálás

270 / 280

670

820

610

830

840

300 / 400

35WMR

35G

640

810

Leica Rugby 670 és 680 - Professzionális, általános 
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Rugby 670 és 680
félautomata vízszintes dőlés

Rod Eye Basic érzékelő

Beton és alapozási munkák

Egyszerű és megbízható – Teljesen automatikus, 
félautomata vízszintes dőléssel

Kiemelkedő teljesítmény a 
Leica Rod Eye Basic vevővel.

Bővítse működési tartományát 
a Rod Eye 140 és a Rod Eye 

160 digital jelfogókkal



1. Értékesítési érvek, jellemzők és előnyök



Rugby 670 és 680 félautomata dönthető lézerek

Egyedülálló akkumulátor 
koncepció
Li-ion, töltsd és használd, 
plusz napelem opció

Gumírozott műszer 
fogantyúk
 Nagy védelmet 
biztosító és jó fogású 
fogantyúk

Felhasználói felület
 Egyszerű, könnyen 
használható működés. 
Teljesen automatikus 
vízszintes helyzetben.

LED Indikátorok
 Folyamatos visszajelzés 
az akkumulátor és a 
műszer állapotról

IP 67 – Por- és vízálló
 Robusztus ház és üveg
ketrec az elsőrangú védelemhez

Egy vagy kétirányú dőlés
 Félautomatikus. A Rugby 
szinte ellenőrzése, majd tartja 
a beállított értéket.

Okos lejtő
 Amikor használja a dőlést, 
az okos lejtő funkció 
folyamatosan figyeli a 
hőmérséklet változást az 
egész napos pontos 
teljesítéshez

H.I és Bump alert
 megbízható pontosság 
minden esetre. Figyelmezteti 
a felhasználót a műszer 
zavarásánál.



Összegzés: Rugby 670 és 680 értékesítési érvek
Egyedülálló teljesítmény alkalmazás és 
alacsonyabb fenntartási költségek

Nincs állásidő - okos Li-ion akkumulátor megoldás
Opcionális áramforrások, mint pl. a napelem

Masszív IP67 felépítmény az optimális teljesítményhez

Sokoldalú hordtáska

Betonozást végző vállalkozóknak ideális.
Félautomatikus egy- vagy kétirányú dőlés az okos lejtővel

 Amikor lejtésben használja, az okos lejtő funkció 
folyamatosan ellenőrzi a zavarokat és figyelmeztet.



2. Technikai adatok



Rugby 670 és 680 technikai adatok

Funkciók Önszintező vízszintes sík

Félautomata dőlés
670 – egy irányban ± 8%
680 – két irányban ± 8%

Self-leveling accuracy ± 1.5 mm at 30 m

Hatótávolság (átmérő)
600 m Rod Eye Basic

800 m Rod Eye 140 / 160

Önbeállási tartomány ± 5°

Forgási sebesség 0, 2, 5, 10 rps

Lézer osztály
Látható, vörös, laser class 2
Lézer dióda típus: 635 nm

Víz –és porállóság IP67

Működés Alkaline/ Li-Ion 60h / 40h @ 20°C

Működési tartomány -20°C to +50°C



Leica Rugby 670 és 680 
Szállítási terjedelem

 Hordláda

 Rod Eye Basic (RE 140/160 rendelhető)

 Li-ion akkumulátor (alkaline elemcsomag)

 Li-ion töltő

 Használati utasítás CD-n

 Gyors kezelési útmutató

 Biztonsági előírások

 PROTECT kártya

 Gyártói megfelelőségi nyilatkozat



3. Célcsoportok és alkalmazási előnyök



Célcsoportok

A Rugby 670 és 680 úgy kell értékesíteni, mint egy nagy 
hatótávolsággal rendelkező (vízszintes) lézert félautomata dőlés 
képességgel. Azok számára akik jellemzően lejtős munkákat 
végeznek, nekik a teljesen automatikusan dönthető lézer ajánlott.

 Betonozást és zsaluzást végző vállalkozók (vízszintes)

 Vállalkozók alkalmi igényű lejtők, mint pl. autóbeálló, 
tereprendezés, rámpák és parkolók építéséhez.



Betonozás: folyamatos ellenőrzés
Magasság ellenőrzés

Miért a Rugby 670 vagy 680?

 Teljesen automatikus, egygombos működés biztosítja a pontos és 
megbízható referenciát együttműködve a Leica Rod Eye 
érzékelőkkel

 A Leica PROTECT program biztosítja, hogy gondoskodunk 
ügyfeleinkről a termék élettartalma alatt
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Alkalmazás kihívás:

A vállalkozónak folyamatosan ellenőrizni 
kell a beton magasságát az optimális 
szint eléréséhez.

.



Lejtős területek: Autóbeálló, rámpák, tereprendezés.

Miért a Rugby 670 vagy 680?

 Teljesen automatikus működés vízszintes síkban, amely 
gondoskodik a fő feladatok ellátására.

 A félautomata dőlés lehetővé teszi, hogy a vállalkozó könnyen 
dőlést adjon a kívánt lejtő kijelöléséhez.
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Alkalmazás kihívás:

A vállalkozónak szüksége van a 
kiindulópont eléréséhez összhangba 
hozni a lejtőt az utcán a háznál, stb.



Leica Rod Eye érzékelők
Egyszerű és megbízható lézer érzékelés

Rod Eye 140 Classic
Rod Eye 160 Digital
 Hosszú érzékelő 
tartomány – kétszer 
hosszabb, mint a piacon 
szereplő átlagos 
jelfogók, egyszerű 
használat

 Nagyobb hatótáv

 Digitális kijelzés

Rod Eye Basic
 Egyszerű, pontos, 
nagyszerű eleme a 
Rugby 610 műszernek



Technikai adatok Rod Eye érzékelők

Technikai
adatok

Rod Eye 
Basic

Rod Eye
140 

Rod Eye
160 

Sávok
± 1 mm

± 3 mm

± 1 mm
± 2 mm
± 3 mm

± .5 mm
± 1 mm
± 2 mm
± 3 mm
± 5 mm

Digitális
kijelzés

Yes

Távolság 
Rugby 610

500 m
(átmérő)

600 m
(átmérő)

600 m
(átmérő)

Víz- és 
porállóság

IP66 IP67 IP67

Elem élettartam 50+ óra 50+ óra 50+ óra

Működési 
hőmérséklet

-20°C tól
+50°C

-20°C tól
+50°C

-20°C tól
+50°C



Komplett tartozék lehetőségek biztosítva az Ön 
számára, és még több…

Érzékelők

Hordláda

Napelem töltő 
csomag zsákban

Autós töltő és 12V

Állvány

Szintezőléc

Alkaline / Li-ion
akkumulátor opció



PROTECT by Leica Geosystems
A legkeményebb lézerek a piacon

A legjobb szolgáltatás a kategóriájában, ahol az ügyfelek 
számíthatnak ránk, bárhol, bármikor.

Élettartam gyártói szavatosság
 A szavatosság a termék teljes használati idejére érvényes
 Ingyenes javítás/csere minden olyan termékre, amelynél a hiba a 

gyártásra vezethető vissza.

Nincs költség periódus
 Két év a vásárlástól. Harmadik év ingyenes regisztrációval.
 Minden hibás termék szervízelve lesz, és új állapotában lesz 

visszaküldve, mindezt ingyenesen.

Tanúsított minőség
 Minden Leica Laboratórium a Svájci Akkreditációs Szolgálat (SAS)

által minősített.

Svájci technológia
 Svájci pontosság, mesterségbeli tudás és technológia
 Folyamatos és széleskörű vizsgálatok a gyártás és fejlesztés minden 

szakaszában.



Valóban a piac legteljesebb és verhetetlen 
portfóliója

Rugby 810 Rugby 820 Rugby 840 Rugby 270 Rugby 280

Rugby 610 Rugby 620 Rugby 640 Rugby 670 Rugby 680

+ 30% pontosság
+ 100% hatótávolság

+ kétirányú dőlés
+ 80% hatótávolság

+ 20% hatótávolság
+ síkok kezelése RE180

+ Teljesen automatikus dönthetőség
+ Dupla lejtés képesség (%), egy- és kettő 
tengelyen

Piacvezető és egyedi IP védelem
5 év költségmentes időszak
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Köszönöm a figyelmet!


