
De EVO 360 is een nauwkeurige en gebruiksvriendelijke rotatielaser 
voor nauwkeurig horizontaal en verticaal nivelleren, zelfs over grote 
afstanden. De EVO 360 kent diverse toepassingsmogelijkheden, 
de eenknopsbediening spreekt voor zich. De zelfnivellering begint 
automatisch wanneer het apparaat in bedrijf wordt gesteld. De 
EVO 360 compenseert gemakkelijk hellingen tot 5°. Dankzij 
beschermingsklasse IP66 kan zowel de EVO 360 als de handont-
vanger REC RRD1 binnen én buiten worden gebruikt. 

EVO 360 
EVO 360 ZELFNIVELLERENDE 
ROTATIELASER VOOR HORIZONTAAL  
EN VERTICAAL GEBRUIK 

Gebruiksvriendelijke, uiterst eenvoudige bediening 
De inbedrijfstelling en bediening van de EVO 360 zijn uitermate 
eenvoudig! De rotatielaser heeft één bedieningsknop en twee 
ledlampjes die informatie geven over de status van het apparaat. De 
standaard li-ion-batterijcellen, die overal verkrijgbaar zijn, bevinden 
zich in een batterijcompartiment en kunnen snel en eenvoudig worden 
verwisseld, zelfs als de laser op een statief staat. De EVO 360 heeft 
twee schroefdraden van 5/8 inch en kan zowel horizontaal als 
verticaal op een statief worden geplaatst. 

HIGHLIGHTS
  Volautomatische zelfnivellering door servomotoren met een   

 nauwkeurigheid van ± 0,1 mm/m in een bereik van ± 5° 
  Veelzijdige toepassingsmogelijkheden dankzij verschillende   

 functies: Horizontale rotatie, verticale rotatie en loodpunt in 
 rechte hoek 

  Eenvoudige, zelfverklarende bediening via één bedieningsknop 
  Robuuste behuizing met IP66-beschermingsklasse beschermt   

 tegen stof en water 
  Groot werkbereik tot 600 m in diameter met handontvanger 

 REC RRD1 
  Twee schroefdraden van 5/8 inch voor horizontale en verticale   

 metingen op een statief 
  Lange gebruiksduur tot 40 uur en flexibele en zuinige    

 stroomvoorziening dankzij oplaadbare, krachtige standaard 
 li-ion-batterijcellen

TOEPASSING
De rotatielaser EVO 360 wordt gebruikt om hoogtes te bepalen en 
referentievlakken te creëren. De toepassingsmogelijkheden zijn enorm. 
De EVO 360 is geschikt voor het meten van wanden, het uitlijnen van 
betonbekistingen en constructies, het ophangen van plafonds of het 
bepalen van uitlijningen. Door zijn hoge nauwkeurigheid over lange 
afstanden is de EVO 360 ook uiterst geschikt voor landmeetkundige 
metingen, voor de gevel- of wegenbouw. Met behulp van het loodpunt 
kan een punt loodrecht op het plafond of de muur worden gezet, 
afhankelijk van het horizontale of verticale gebruik. 
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Max. Meettolerantie ±0,1 mm/m 

Zelfnivelleringsbereik ± 5° 

Werkbereik zonder handontvanger 
(radius)

 20 m* 

Werkbereik met handontvanger 
(radius)

 300 m* 

Bedrijfstemperatuur -10 °C tot +50 °C 

Schroefdraad voor statief 5/8 inch 

Beschermklasse IP66 

Stroomvoorziening 2 li-ion-batterijcellen (3,6 V - 
3450 mAh) 

Gebruiksduur (bij 20 °C) 40 uur 

Laserklasse 2M, DIN EN 60825-1:2014 
+A1:2017 

TECHNISCHE GEGEVENS  

*Afhankelijk van omgevingsomstandigheden op de werkplek

BESTELI NFORMATIE 
EVO 360 Art.Nr. 71017801

Leveringsomvang: 
   EVO 360 
   2 li-ion-batterijcellen 
   Lader incl. laadkabel en netstekker 
   Handontvanger REC RRD1 incl. 4 Mignon-batterijen (AA) 
   Klem RRD1 
   Koffer 
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OPTIONELE ACCESSOIRES 
Artikel artikelnr. 

Telescoopstatief TST 71121501 

Zwengelstatief KST 71121101 

Bouwstatief BST 71120101 

Flexilat FL 71132101 

Meetlat ML 71130501 

Laserbril rood LB RED 71124501 

Doelplaatje rood ZS RED 71126301 

Heel slim 
Als de EVO 360 door externe invloeden wordt geschud of bewogen, 
wordt hij automatisch uitgeschakeld en moet hij handmatig worden 
geactiveerd. Gedurende de eerste 30 seconden na de inbedrijfstelling 
staat de laser in de instelmodus en kan hij worden afgesteld zonder te 
hoeven worden uitgeschakeld. Voor het einde van de gebruiksduur wordt 
de EVO 360 automatisch in de 'batterij bijna leeg'-modus geschakeld en 
geeft zo tijdig aan dat de li-ion-batterijcellen moeten worden opgeladen.

REC RRD1 voor grote bereiken 
Met de handontvanger REC RRD1 kan de exacte positie van de 
laserlijn zelfs over grote afstanden worden bepaald. Dankzij de IP66-
beschermingsklasse kan zowel de EVO 360 als de REC RRD1 
probleemloos binnen én buiten worden gebruikt. Vuil, stof en natte 
weersomstandigheden kunnen de twee apparaten niet beschadigen. 
De handontvanger REC RRD1 heeft aan beide zijden een display, heeft 
akoestische doelgeleiding en kan snel en gemakkelijk aan een baak 
worden bevestigd met de klem RRD1.

Meer informatie op www.sola.at


