
 

 

Leica Rugby 840 – sada MAX 

Rotační laser Leica Rugby 840 je víc než jen šikovný pomocník na stavbu. Je inteligentní, 

všestranný, chytrý a odolný. Zkrátka přístroj, který výrazně zvyšuje výkon při všech stavebních 

aplikacích. Sada „MAX“ zásadním způsobem rozšiřuje a zvyšuje funkčnost rotační laseru 

Rugby 840: 

• Funkce sklonů u Rugby 840:  

Tento rotační laser není vybaven displejem pro přesné nastavení sklonu v ose X a Y, ale 

sklony dělat umí. Pokud k laseru přidáme dálkové ovládání RC800 s displejem, 

rozšíříme zásadně možnost nastavení sklonů přístroje, kdy požadované hodnoty 

nastavíme digitálně přímo na jeho displeji. Dálkové ovládání předá informaci laseru a 

ten následně nastaví velmi rychle a přesně požadovaný sklon v %.  

 

• Funkce SMART LOCK a SMART TARGET:  

Součástí sady RUGBY 840 MAX je také detektor laserového paprsku Rod Eye 180. 

Jedná se o přesný digitální detektor s přímým odečtem rozdílu nulové hladiny detektoru 

od laserové roviny např. v mm (jednotky odečtu lze zvolit). Zároveň však dokáže také 

komunikovat s laserem, aby se paprsek sám sklonil na detektor tzn. laser si sám najde a 

nastaví směr na střed detektoru – funkce SMART TATGET, případně, aby se nastavil 

a uzamknul na středovou polohu detektoru – funkce SMART LOCK. Nyní se bude 

laserový paprsek sám nastavovat na detektor podle jeho posunů. Tyto funkce jsou 

využitelné zejména pro přesné a rychlé zacílení svislé roviny na větší vzdálenost nebo 

pro nastavení sklonu svahu podle již srovnaného úseku, pokud neznáme přesný údaj o 

sklonu. 

• Smart Slope – vysoká přesnost a garance sklonu v celém rozsahu provozních teplot 

díky čidlu, které sleduje teplotní výkyvy a reaguje na ně. 

Sada obsahuje: laserový přístroj Rugby 840 v přepravním kufru, detektor RE180, 

dálkové ovládání RC800 s displejem, výkonná vysokokapacitní baterie Li-ion 7,2 

Ah  nabíječkou. 

                        



 

 

       

                

• 5 let běžné záruky a dále doživotní záruka na výrobní vady 

• 2 roky záruky na poruchy LASERU PO PÁDU  

• SWISS Technology 

• Přiložený mezinárodní certifikát kvality podle ISO 

                          

Řada laserů Leica Rugby 800 prošla mezinárodní armádní certifikací, plnící nejvyšší standardy 

pro odolnost ve vodě a prachu tzn. plná vodotěsnost a prachotěsnost IPX8/MIL-STD 810G. 

Robustní konstrukce obalu přístroje z velmi pevného plastu a gumy, aby odolala nejtěžším 

pracovním podmínkám na staveništi. K laseru patří také speciálně navržený přepravní kufr 

s praktickými přihrádkami pro příslušenství. 

Dlouhá životnost Li-Ion nabíjecí baterie (výdrž víc jak 70hod práce) s volitelnou možností 

nabíjení alkalickými bateriemi. 

Možnost solárního nabíjení Li-Ion baterie pomocí solárního panelu – volitelný a lze dokoupit. 

Ke stáhnutí: 

Leták na řadu rotačních laserů Leica Rugby 800 ZDE... 

Přehled rotačních laserů Leica podle technických parametrů a funkcí pro snazší výběr... 

 

http://www.gefos-leica.cz/public/img/produkty_leica/stavebni_pristroje/rugby840/rugby_810_820_830_840_cz.pdf
http://www.gefos-leica.cz/public/img/produkty_leica/stavebni_pristroje/rugby840/rugby_parametry2014.pdf


 

 

Technická data Rugby 840 s RC800 
Základní popis 

Sklonový samonivelační laser s digitálním sklonem v 
obou osách, svislá rovina 

Přesnost při 20 °C 
(horizontální/vertikální) 

± 1.5 mm na 30 m  

Dosah (průměr) –  závisí na 
použitém detektoru 

1350m 

Rozměry (V x Š x H) 237x 240x 196 mm 

Hmotnost 3.0 kg 

Třída laseru Třída 2 

Typ laseru 635 nm (červený viditelný) 

Svislá rovina  ANO 

Rozsah samo urovnání ± 5° 

Sklony manuálně ANO manuálně obě osy ± 10 % 

Sklony digitálně 
ANO digitálně obě osy ± 8 %  

pouze s RC800 – dálkovým ovládáním 

Smart Slope – teplotní stabilita 
přístroje i stativu 

 
ANO 

Rychlost otáčení – RPS 0, 2, 5, 10 rps 

Skenování výseče – stupně 10°, 45°, 90° 

Vytyčování 90° Ano 

Laserová olovnice Ano 

Dálkového ovládání RC dosah 
(průměr) 

200 m s RC400  
600 m s RC800 (displej) 

Nabíjecí baterie typ a provozní 
doba 

Li-Ion, 7,2 Ah (typ A800) 
60 hodin  

Alkalické bat. / hodiny provozu 45 hodin @ 20 °C 

Provozní teplota -20° to +50 °C  

Rozsah skladovacích teplot -40° to +70 °C  

Odolnost přístroje, včetně 
baterie 

IP68 
IPX8/MIL-STD 810G armádní certifikace na 

vodotěsnost a prachotěsnost 

Záruka 
5 let + doživotní záruka na výrobní vady 

2 roky záruka na pád 

Nastavení sklonu na detektor – 
Smart targetting  pouze s detektorem RE-180 

Zámek sklonu na detektor – 
Smart lock 

Automatické zaosení laseru 
dálkové ovládání nebo RE 180 

NE  

Nastavení parametru chvění 
laseru (vítr) 

NE 

AUTO kalibrace ANO 

 


