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Leica Rugby
Työmaan lujatekoisin laser

Erinomaista  
sovellutusten 
suorituskykyä  
Lasermiehellä 

Tee sovellutus helpommin ja nopeammin 

kuin koskaan – ilman virheitä!

 ■ Smart Targeting: Kohdista lasertaso 

automaattisesti napin painalluksella 

– vaakaan, pystyyn ja molemmille 

akseleille.

 ■ Smart Lock: Seuraa ja korjaa 

lasertasoa reaaliaikaisesti välttäen 

kalliita virheitä, havaitsee minkä 

tahansa lasertason 

muutoksen

Ainutlaatuinen  
virtalähdekonsepti

Ylivertaista monipuolisuutta – virtaa ja 

latausta missä tahansa, milloin tahansa

 ■ Älykäs ja kestävä Li-ion akku 

järjestelmä

 ■ Keskenään yhteensopivat akkupaketit 

koko uuden Rugby tuoteperheen 

(paristo ja Li-Ion) kesken 

 ■ Käytä ja lataa missä vain – autossa  

12 V akusta / agregaatista tai 

aurinkopanelista

Leica Rygby rakennuslaser on enemmän kuin pelkkä tuote, se on älykäs,  
monipuolinen ja selkeä ratkaisu, joka parantaa merkittävästi tehtäväsi suorituskykyä.  
Rugby laserit ovat integroitu osa Leica Geosystemsin intelligent CONstruction  
konseptia, tarjoten ratkaisukokonaisuutta asiakkaillemme.

Smart
Targeting
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Markkinoiden  
lujatekoisin laser

Suunniteltu työmaalle – luja ja 

kestävä runko takaa luotettavaa 

suorituskykyä jopa kovimmissa 

olosuhteissa työmaalla.

 ■ IP 68 suojattu ja markkinoiden 

ainoa laser joka täyttää korkeimman vaatimuksen suojan pölyltä ja 

vedeltä: Military Grade Certification

 ■ Laatua johon voit luottaa – Elinikäinen valmistajanturva, 5 vuoden kuluton 

jakso ja 2 vuoden “knockdown” takuu

 ■ Maksimi Lämpötila Vakaus – taattu korkein tarkkuus läpi koko  

käyttölämpötila-alueen, täydellinen ratkaisu kaikissa olosuhteissa 

Älykäs, monipuolinen, 
taitava – se on enemmän 
kuin pelkkä laser!

Älykäs laser järjestelmä yhdistettynä 

ainutlaatuisilla varusteilla tarjoaa 

lyömätöntä suorituskykyä eri 

sovellutuksissa.

 ■ Kytke ja käytä  käteviä Leica Rygby 

perheen varusteita työmaalla

 ■ Käytä ja lataa laseriasi samaan aikaan 

aurinkopaneelilla – käytä kuljetuslaukkua 

ja yhteensovitettua suojapussia 

aurinkopanelin suuntaamiseen kohti 

aurinkoa

MIL STD

810GIP68

3



Leica Rugby
Sopiva, nopea, kestävä – valitse paras  
vaihtoehto työmaallesi
Leica Rugby laserit ovat työmaan lujatekoisimpia pyöriviä lasereita. Tasaa, suuntaa ja 
kohdista nopeammin kuin koskaan aikaisemmin, välttäen kalliita virheitä ja seisauksia  

Luja kuin betoni –  
ylivoimainen kaateissa

 ■ Betonivalut, muottien sijoitus ja runkojen 

asemointi: perustusten ja anturoiden korot 

tehokkaasti

 ■ Automaattinen kaade yhdelle tai kahdelle 

akselille Leica Rod Eye 180 RF 

vastaanottimella käyttämällä Smart 

Targeting ja Smart Lock toimintoja 

 ■ Aseta manuaalinen kaade aina 10 % asti 

yhdelle tai kahdelle akselille

Helppo tasaus
 ■ Helppo ja luotettava, yhden näppäimen 

laser joten ei voi erehtyä

 ■ Yhden suunnan kaade jopa 45 ° saakka 

manuaalisella kaadeadapterilla

 ■ Suorituskykyä sovellutuksiin Leica  

Rod-Eye 140 vastaanottimella, joka 12 cm 

korkealla vastaanottoikkunalla voit helposti 

havaita säteen koko kantaman aluella.

Leica  
Rugby 820

Leica  
Rugby 810
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Laser joka hoitaa kaiken
 ■ Parasta suorituskykyä työmaan millä 

tahansa taso-, suuntaus- ja 

suorakulmaisuussovellutuksessa.

 ■ Smart Targeting: Kaateet yhteen tai 

kahteen suuntaan ja automaattinen 

suuntaus – nopeaa ja helppoa, napin 

painalluksella

 ■ Smart Lock: Valvoo oikeaa lasertasoa 

reaaliaikaisesti, varmistaen luetettavat 

tulokset

 ■ Täydellinen sovellusratkaisu yhdessä 

laukussa Leica Rod Eye180RF vastaanotin 

ja RC400 kaukosäädin 

Jatkaa työskentelyä  
kun muut pysähtyy

 ■ Saavuta korkein suorituskyky ja tarkkuus, 

erityisesti pitkien kantamien tasaamisessa 

rakentamisessa ja koneohjauksessa aina 

1.350 metriin ja 60 °C lämpötilaan asti

 ■ Ei seisonta-aikoja aurinkopaneelilla – virtaa ja 

latausta missä tahansa, milloin tahansa

 ■ Kaateita vaativiin sovellutuksiin, aseta 

manuaalisesti kaade yhdelle tai molemmille 

akseleille

 ■ Maksimi Lämpötila Vakaus – taattu korkein 

tarkkuus läpi koko käyttölämpötila-alueen

Leica  
Rugby 840

Leica 
Rugby 830

Smart
Targeting
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Leica Rugby
Oikea valinta työmaan kaikkiin sovellutuksiin

 1   Maantasoitus 
Koko järjestelmä maantasoitukseen 

puskutraktorille parhain tuloksin

 2   Kaateen tarkastus 
Helppo ja luotettava kaadetarkastus 

pitkillekin etäisyyksille.

 3   Kaateet rampeille ja ajoteille  
Automaattiset kaateet yhteen ja kahteen 

suuntaan käyttämällä Smart Targeting 

toimintoa.

 4   Muottien pystylinjan asetus 
Suuntaa automaattisesti vertailulinjan 

mukaisesti  Smart Targeting toiminnon avulla ja 

tarkasta muotin pystysuoruus.

 5    Väliseinien asennus 
Suuntaa automaattisesti kahden pisteen välille 

Smart Targeting toiminnolla ja merkkaa paikat 

seinälle/muotille.

 6   Betonivalut Tarkasta valun korkeus ja 

lue eroavaisuudet korossa numeerisesti 

vastaanottimesta.

1

2

3

3
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 10  Laattojen ja kansien tasaus 
Tasaa kannet ja laatat helposti ja tehokkaasti.  

Erovaisuudet helppo havaita numeerisista 

lukemista vastaanottimesta.

 7   Linjalaudat 
Suuntaa linjamerkkeihin ja merkkaa 

rakennuksen linjat

 8   Muottien korot 
Siirrä vertailukorkeus ja merkkaa 

muottien korot

 9   Julkisivujen linjaus 
Suuntaa julkisivun kiinnikkeet tasoon 

koko sivustalta.

4

5

6

7

8

9

10
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Leica Rugby
Varusteet

Leica Rod Eye vastaanottimet ja varusteet tarjoavat ratkaisuja mihin tahansa 
rakentamiseen niin ulos kuin  sisälle. Ne ovat suunniteltu korkeimpien standar-
dien mukaisesti ja toimivat saumattomasti Leica Rugby lasereiden kanssa.

Leica 
Rod Eye 180 Digital RF

Leica 
Rod Eye 140 Classic

A220 Linjalauta kiinnitin ja lattapidin: 
mahdollistaa yksinkertaisen, naruttoman linjan 
asetuksen. Käyttämättömänä lattapidin varastoidaan 
kiinnittimessä kiinni.

A280 Julkisivu adapteri: 
mahdollistaa helpon ja käytännöllisen 
pystytyksen kaikkiin julkisivuasennuksiin 
Sarja sisältää kaksi kiinnityspuomia, 
linjalautakiinnittimen ja 90° lattakiinnittimen 
vastaanottimeen.

A240 Manuaalinen kaade adapteri:  
Kaateet 90° asti yhdelle akselille 
käyttämällä Leica Rygbyä 
manuaalitilassa.

 ■ Suorituskykyä sovellutuksiin Leica  
Rod-Eye 140 vastaanottimella, joka 12 cm 
korkea vastaanottoikkunalla voit helposti 
havaita säteen koko kantaman alueella.

 ■ Vastaanotinvalikoiman 
huippumalli integroidulla 
radiotaajuus yhteydellä, 
numeerisella lukemalla, puolen 
millimetrin tarkkuudella ja 
välähdyksen estolla.

 ■ Älykkäät Lasermies 
toiminnat :

 –  Suuntaa automaattisesti 
lasertason napin 
painalluksella – vaakaan, 
pystyyn ja molemmille 
akseleille

 –  Valvoo oikeaa lasertasoa 
reaaliaikaisesti Smart Lock 
toiminnolla

 ■ Ammattilaisen vastaanotin numeerisella 
lukemalla, puolen millimetrin tarkkuudella  
ja välähdyksen estolla 
 
 
 
 
 

 ■ Numerisen korkolukeman sieppaus lukemisen 
helpottamiseksi

Leica 
Rod Eye 160 Digital

Kytke ja käytä – kätevillä varusteilla apuja erikoissovellutuksiin 

Smart
Targeting

8



Tekniset tiedot

Tekniset tiedot Rugby 810 Rugby 820 Rugby 830 Rugby 840 

Toiminnot Itsetasaus vaakataso, 
manuaalinen kaade  
yhteen suuntaan  
(kaadeadapterilla)

Itsetasaus vaakataso & 
manuaalinen kaade 

molemmille akseleille

Itsetasaus vaakataso & 
manuaalinen kaade 

molemmille akseleille

Itsetasaus vaaka- ja 
pystytaso, 90° kulma ja 

manuaalinen kaade 
molemmille akseleille

Smart Targeting -
Smart
Targeting

-
Smart
Targeting

Smart Lock - -

Korkein Lämpötilastabili-
teetti - - -

Kantama(halkaisija) 1.100 m (3.600 ft) 1.100 m (3.600 ft) 1.350 m (4.430 ft) 700 m (2.300 ft)

Itsetasaustarkkuus * ± 1.5 mm at 30 m (± 1/16” at 100 ft)

Itsetasausalue ± 6°

Pyörintänopeus 10 rps 10 rps 10 rps 0, 2, 5, 10 rps

Scannaus tilat - - - 10°, 45°, 90°

Laserdiodityyppi / luokka 635 nm (näkyvä) / Luokka 2

Mitat(L x K x S) 235 × 238 × 190 mm (9.2 × 9.4 × 7.5 in)

Paino paristoilla 3.0 kg (6.6 lbs)

Virtalähde(paristot/akku) Neljä D-paristoa / Li-ion akku

Virrankesto**(paristo/akku) 60 tuntia / 50 tuntia @ 20 °C

Laajennettu käyttölämpötila –20° to +50° C  
(-4° to +122° F)

–20° to +50° C  
(-4° to +122° F)

–20° to +60° C  
(-4° to +140° F)

–20° to +50° C  
(-4° to +122° F)

Säilytyslämpötila –40° to +70°C (–40° to +158°F)

Ympäristöstandardi IP68

RC400 kaukosäädin

Toiminta-alue(halkaisija) - - - 200 m 

* Tarkkuus on määritelty 25 °C (77 °F)    ** Virrankesto riippuu käyttöolosuhteista

Laser  
Vastaanottimet

Tekniset tiedot Rod Eye 140 Classic Rod Eye 160 Digital Rod Eye 180 Digital RF

Toiminta-alue halkaisija 1.350 m (4.430 ft) 1.350 m (4.430 ft)

Laajennettu  
vastaanottoikkuna

120 mm / 5 in 120 mm / 5 in 120 mm / 5 in

Numeerinen korkeuslukema - 90 mm / 3.5 in 90 mm / 3.5 in

Havaittava spektri 600 nm to 800 nm 600 nm to 800 nm

Havaitsemistarkkuudet

Ultra hieno - ± 0.5 mm ± 0.5 mm 

Erittäin hieno ± 1.0 mm / ± 0.04 in ± 1.0 mm / ± 0.04 in ± 1.0 mm / ± 0.04 in

Hieno ± 2.0 mm / ± 0.08 in ± 2.0 mm / ± 0.08 in ± 2.0 mm / ± 0.08 in

Keskitaso ± 3.0 mm / ± 0.12 in ± 3.0 mm / ± 0.12 in ± 3.0 mm / ± 0.12 in

Karkea - ± 5.0 mm / ± 0.20 in ± 5.0 mm / ± 0.20 in

Smart
Targeting
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PROTECT by Leica Geosystems  
Taattua luotettavuutta 
työmaan lujimmille lasereille 

Elinikäinen 
turva

5 vuotta 
ilman kuluja

Hyväksytty 
laatu

Sveitsiläistä 
teknologiaa

by Leica Geosystems

PROTECT
Leica Rygby rakennuslasereilla saa työt tehtyä, missä vaan, milloin vaan 

luotettavasti ja tarkasti jopa kovimmissa työolosuhteissa.  

Tuotteemme rakennettu kestämään. Tarjoamme Valmistajan Elinikäisen 

Turvan, 5 vuoden kuluttoman jakson ja 2 vuoden Knockdown Takuun.

Rekisteröi tuotteesi 8 viikon kuluessa ostopäivästä osoitteessa:   

www.leica-geosystems.com/registration ja laajenna ilman kuluja  

jaksosi 5 vuoteen*.

* 5 vuotta ilman kuluja jakso saatavilla  Leica Rugby 810, Leica Rugby 820, Leica Rugby 830,  
Leica Rugby 840, Leica Rugby 260SG, Leica Rugby 270SG & Leica Rugby 280DG.

ElinikäinenTurva

2 Vuotta Knockdowntakuu

5 Vuotta Ilman kuluja
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Leica Geosystems intelligent CONstruction 
Paranna suorituskykyäsi

Kokonaisuuden tajuamista tapahtuu meille tavallista useammin. Leica Rugby tuotteet ovat 
integroitu osa Leica Geosystemsin intelligent CONstruction kokonaisuutta, tarjoten sinulle 
suorituskyvyn nostoa ja luotettavuutta

Älykkäät pyörivät 
laserit yhdistettynä 
ainutlaatuisiin 
varusteisiin tarjoavat 
lyömätöntä 
suorituskykyä 
sovellutuksiin.

 ■ Luja ja vankka
 ■ Monipuolinen
 ■ Luotettava 
 ■ Monipuolinen 
ladattavuus

iCONtrol
Tarjoaa sinulle 
valikoiman pyöriviä 
lasereita jotka 
kommunikoivat 
konevastaanottimesi 
kanssa.

 ■ Korkeaa suorituskykyä ja tarkkuutta pitkällä 
kantamalla

 ■ Luotettava ja saumaton tiedonkulku 
vastaanottimen välillä

iCONsult
Maailmanlaajuinen 
myynti ja 
tukiverkosto, tarjoaa 
neuvoja älykkäillä 

rakentamissovellutuksilla auttaen kasvattamaan 
liiketoimintaasi.

 ■ PROTECT by Leica Geosystems takuuohjelma 
tarjoaa alan parhaimman turvan. 

 ■ Henkilökohtainen huolto
 ■ Ammattilaisen opastus

iCONnect
Yhdistää 
saumattomasti sinun 
pyörivän laserisi 
muihin älykkäisiin 
rakennustuotteisiin ja 
ratkaisuihin.

 ■ Valvoo ja korjaa lasertasoa reaaliaikaisesti
 ■ Reaaliaikainen tieto turvattu tarkkoihin 
tehtäviin

 ■ Vähentää seisokkeja
 ■ Korkea tuottavuus

Ymmärtää rakentamista.



Olipa työsi tarkkojen suunnitelmien tuonti työmaalle, tehtyjen mittausten 

valvonta, korkojen ja kulmien mittaus, elementtiasennus, alakattojen ja 

väliseinien teko, viemäriputkien asennus, maanalaisten kaapelien 

paikannus tai koko työmaan maansiirtotyöt – Leica Geosystems tarjoaa 

oikean välineen, rakennuslaserin tai koneohjausjärjestelmän joka on 

suunniteltu sinun tehtäviisi.

Helppokäyttöinen, kestävä, tarkka ja luotettava – Leica Geosystemsin 

ratkaisut varmistavat materiaalisi ja resurssisi tehokkaan käytön. 

Korkealaatuiset tuotteet, kuten optiset ja elektroniset vaaituskojeet, 

rakennuslaserit, takymetrit ja koneohjausjärjestelmät tuottavat nopeat 

tulokset, pitäen työt käynnissä ja näin lisäävät tuottavuuttasi.

When it has to be right.

Lisätietoja Leica Rugby tuotteista ja palveluista löytyy osoitteesta:  
www.leica-geosystems.com

Leica Geosystems AG  
Heerbrugg, Sveitsi 

www.leica-geosystems.com

Pidätämme oikeuden kuvia, kuvauksia ja teknisiä tietoja koskeviin muutoksiin. Kaikki oikeudet pidätetään. 
Painettu Sveitsissä – Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Sveitsi, 2013.  
808453fi – 04.14 – galledia

PROTECT by  
Leica Geosystems 
Esite

Leica Builder
Esite

Leica Builder Series
Not just for foremen

Whether you have to precisely layout a construction site, perform 

control measurements, collect height and angle data, align concrete 

forms, install ceilings and partitions, lay gravity flow pipe, locate 

underground services or complete site preparation and earthworks – 

Leica Geosystems offers the right instrument, construction laser or 

machine control installation specifically designed for your construction 

application. 

Easy-to-use, jobsite tough, accurate and reliable – Leica Geosystems 

instruments and lasers ensure the efficient use of your materials and 

resources. High quality products, such as optical and electronic levels, 

construction lasers, total stations and machine automation systems, 

provide fast results, keep you working and increase your profitability.

When it has to be right.

Leica Geosystems AG  
Heerbrugg, Switzerland 

www.leica-geosystems.com

Total Quality Management – 
our commitment to total 
customer satisfaction.

Ask your local Leica Geosystems 
dealer for more information
about our TQM program.

Laser plummet:
Laser class 2 in accordance
with IEC 60825-1
resp. EN 60825-1

Distance meter:
(PinPoint 200/300/400/500)
Laser class 3R in accordance
with IEC 60825-1
resp. EN 60825-1

The Bluetooth® word mark and 
logos are owned by Bluetooth 
SIG, Inc. and any use of such 
marks by Leica Geosystems AG is 
under license.

Leica Rugby 260SG, 
270SG, 280DG
Easy to use grade 
lasers

Leica RedLine
Tailor-made 
Site Solutions

Leica Sprinter Family
One Button
Digital Levels

Leica Piper 100/200
The world´s most 
versatile pipe laser

Leica DIGISYSTEMTM

Safe and fast location 
of underground 
services

Illustrations, descriptions and technical data are not binding. All rights reserved. 
Printed in Switzerland –Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, 2009. 
773691en – VIII.09 – RDV

Builder Specifications Builder 100 Builder 200 Builder 300 Builder 400 Builder 500

Full Power Site Software

Accuracy up to 1.5 mm @100 m distance

Wireless Communication

-30°C ready

Full RedDot range

Prism Measurement Mode

Full internal memory

MEAS/REC Switch Key

Cell-phone style use

Extended RedDot range –

Industrial USB Memory Stick

USB Type A and mini B

Volumes Calculation

Data Im/Export to USB Stick

Call up plan data & record points

Direct DFX download

1-Man Station

Serial Interface

Tracking Mode

Laser Pointer Switch Key

PC/Handheld Interface

Laser Distance Measure

Control Line Setup

Free Choice Setup

Theft Protection

Pit Stop Alert

3 Languages

Leveling Aid

Sector Beep

Dual Axis Compensator

End-less Drives

Laser Plummet

Display Heating and Illumination

Li-lon Batteries

Set Delivery

Data Storage/Communication

Internal Memory [points] – – 15’000 50’000 50’000

Angle Measurement

Accuracy/Option 9"/6" 9"/6" 9"/6" 9"/5" 9"/5"/3"

Distance Measurement

Laser Pointer – –

without reflector (90% reflective) – 80 m 120 m 15 m 250 m

to reflective tape (60 mm x 90 mm) – 250 m 250 m 15 m 250 m

to glass prism
– – –

500 m 500 m

(3500 m) (3500 m)

Laser Dot Size – At 30 m: approx. 7 mm x 10 mm, At 50 m: approx 8 mm x 20 mm

General

Weight incl. Battery and Tribrach 4.4 kg 5.1 kg

Operating Temperature -20°C to +50°C

Battery Type/Life Li-ion/approx. 20 hours¹

Environmental IP55

Keyboard Standard Full Alphanumeric

Switch Key single function dual function

¹ Single Meaurement every 30 second at 25°C with GEb221. Battery time may be shorter if battery is not new

773691en_Leica_Builder_6P_Bro_DIN_V6.indd  1-3 25.8.2009  8:54:01 Uhr

Leica Piper 
100/200
Esite

Leica Piper 100/200
The world’s most 
versatile pipe laser

Leica iCON build 
Esite

Leica DISTO 
Esite

Leica iCON build
Custom-built Solutions for  
Building Construction

www.leica-geosystems.com/icon
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Leica DISTO™ 
 Die Original Laser 

distanzmessgeräte

Die Zukunft gestalten mit 
Pioniergeist und Tradition

Leica DISTO™

JAHRE

Disto-Folder Messen 2012.indd   1 04.12.12   16:15

Leica Rugby 810, 820, 830 & 840: 
Laser luokka 2 standardien  
IEC 60825-1 vastaa  
EN 60825-1 mukaan

Protect by Leica Geosystems 
A Lifetime Guarantee…
PROTECT by Leica Geosystems 
A Lifetime Guarantee…


