
Leica Rugby 810, 820, 830&840
Den mest solide anleggslaseren  
på byggeplassen



Leica Rugby
Den mest solide anleggslaseren på byggeplassen

Fremragende installa-
sjonseffektivitet med 
Laserman 

Utfør installasjoner enklere og raskere 

enn noen gang før – feil er ikke mulig!

 ■ Smartsikting: Automatisk 

nivellering av laseren med 

ett tastetrykk – horisontalt 

vertikalt og to akser

 ■ Smartlås: Mål og rett opp 

laserplanet i sanntid og unngå 

dyrebare feil, enhver bevegelse i 

laserplanet vil bli oppdaget.

Unikt strøm- 
konsept

Uslåelig fleksibilitet – strøm og lading 

hvor som helst, når som helst!

 ■ Intelligent og kraftig Li-Ion-

batterikonsept

 ■ Batteripakker som kan brukes om 

hverandre mellom enheter i den nye 

Leica Rugby-familien (Alkaline og 

Li-Ion) 

 ■ Bruk og lad hvor som helst – i bilen, 

fra et 12v batteri / generator eller ute 

i solen med et solpanel

Mest robuste laser 
på markedet

Anleggssikker konstruksjon – 

solid og robust hus som gir 

pålitelige prestasjoner selv under 

de tøffeste forholdene.

 ■ IP 68-beskyttet og den eneste 

laseren på markedet med sertifisering etter militære standarder, den 

høyeste sertifiseringen for beskyttelse mot vann og støv!

 ■ Kvalitet du kan stole på – livstids leverandørgaranti, 5 års kostnadsfri 

periode og 2 års robusthetsgaranti.

 ■ Maksimal temperaturstabilitet – garantert høyeste nøyaktighet i hele 

driftstemperaturområde, og er en perfekt løsning for alle forhold. 

Intelligent, allsidig, 
smart – den er mer enn 
bare en laser!

Intelligent lasersystemer kombinert 

med unikt tilbehør gir uslåelig 

installasjonseffektivitet.

 ■ Plug and play på stedet med smart 

tilbehør for hele Leica Rugby-

familien

 ■ Laseren kan brukes og lades 

samtidig ved hjelp av solpanel – bruk 

kofferten og den medfølgende 

bagen til å rette inn solpanelet mot 

solen.

Leica Rugby anleggslasere er mer enn bare et produkt, de er intelligente, allsidige, 
smarte løsninger som i betydelig grad øker produksjonseffektiviteten.  
Rugby-laserne er en integrert del av Leica Geosystems intelligent ANLEGGSutstyr, 
og tilbyr våre kunder helhetlige løsninger.
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Leica Rugby
Dyktig, rask, tøff – velg den beste spilleren 
på ditt anlegg

Laseren som 
takler alt

 ■ Den mest effektive laseren for nivellering, 

innretting og oppmåling på byggeplassen

 ■ Smartsikting: Samle hellinger i en 

eller to akser og rette inn automatisk – 

enkelt og raskt, med ett tastetrykk

 ■ Smartlås: Mål og rett opp 

laserplanet i sanntid, pålitelige resultater 

er sikret til enhver tid

 ■ Komplett installasjonsløsning i en  

eske, med Leica Rod Eye 180 RF 

fjernmottaker og RC400 fjernkontroll

Holder hjulene i gang 
der andre stopper

 ■ Oppnå høyeste grad av ytelse og presisjon, 

spesielt ved nivellering av lange installasjoner 

i vanlige konstruksjoner og maskinkontroll 

opptil 1,350 m (4,430 ft) og opptil 60 °C 

(140 °F)

 ■ Ingen nedetid med vårt solpanel – bruk  

og lad hvor som helst, når som helst.

 ■ For installasjoner som krever fall, sett 

laseren i manuell helling opptil 10 % for  

en eller to akser

 ■ Maksimal temperaturstabilitet –  

garantert høyeste nøyaktighet i hele 

driftstemperaturområde

Leica  
Rugby 840

Leica Rugby lasere er de tøffeste roterende laserne i anleggsbransjen. Niveller, rett inn, 
mål opp hjørner mye raskere enn noen gang før, unngå kostbare feil og nedetid.

Hard som betong 
- uslåelig med hellinger

 ■ Utfør Forskaling, legg såle og 

rammeverksnivellering- Å anlegge 

fundament og bæring har aldri vært 

enklere.

 ■ Automatisk helling i en eller to akser med 

Leica Rod Eye 180 RF-mottaker 

ved hjelp av smartsikting- og 

smartlåsfunksjonalitet 

 ■ sett laseren i manuell helling opptil 10 %  

for en eller to akser

Nivellering gjort enkelt
 ■ Enkel og pålitelig en-knapps laser hvor 

det ikke er mulig å gjøre feil

 ■ En-akset helling opptil 45 ° med 

manuell hellingsadapter

 ■ Høy installasjonseffektivitet med Leica 

Rod Eye 140 – med innebygd 12 cm 

deteksjonsvindu, du kan enkelt se 

bommen over hele distansen

Leica 

Rugby 830

Leica  
Rugby 820

Leica  
Rugby 810

Smart
Targeting
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Leica Rugby
Det rette teamet for enhver installasjon på 
byggeplassen

 1  Landmåling 
 Komplett system for landmåling med 

jordbruksmaskiner for beste resultat.

 2  Kontroll av grader  
Enkel og pålitelig kontroll av grader over 

lange avstander.

 3  Hellinger for ramper og innkjørsler 
Automatisk samling av hellinger i en eller 

to akser ved hjelp av smartsikting.

 4  Vertikal innretting av forskaling 
Automatisk innretting av parallell til 

referansen ved hjelp av smartsikting og 

kontroll av forskalingens nøyaktighet.

 5  Oppsett av vegger 
Automatisk innretting av to punkter med 

smartsikting og markering av posisjon for 

vegg/forskaling.

 6  Betongpåfylling 
Kontroller høyden på betongen og benytt 

digital visning for tydelig indikasjon på 

avsetning.

 10  Nivellering av bæreflater og etasjeplan 
Enkel og effektiv nivellering av bæreflater og 

etasjeplan. Digital visning for tydelig indikasjon  

på avsetning.

 7  Salingsbord 
Rett inn salingsbord og oppsett av  

bygningsakser.

 8  nivellering av forskaling 
overfør referansehøyden og niveller 

forskaling.

 9  Fasadeinnretting 
Rett inn festepunkter for fasaden over 

hele planet.

1

2

3

3

4

5

6

7

8

9

10

6 7



Leica Rugby
Tilbehør Tekniske spesifikasjoner

Leica Rod Eye-familien med mottakere og tilbehør tilbyr løsninger for ethvert 
generelt bygganlegg og innvendige installasjoner. De er konstruert etter 
høyeste standard og fungerer sømløst med Leica Rugby laserutstyr.

Leica 
Rod Eye 180 Digital RF

Leica 
Rod Eye 140 Classic

Tekniske data Rugby 810 Rugby 820 Rugby 830 Rugby 840

Funksjonalitet Selvnivellerende horison-
tal, enveis manuell helling 

(med hellingsadapter)

Selvnivellerende horison-
tal og manuell helling i to 

akser

Selvnivellerende horison-
tal og manuell helling i to 

akser

Selvnivellerende horison-
tal, vertikal, 90 ° og 

manuell helling i to akser

Smartsikting –
Smart
Targeting

–
Smart
Targeting

Smartlås – –

Maksimal  
temperaturstabilitet – – –

Arbeidsrekkevidde (diameter) 800 m (2,600 ft) 800 m (2,600 ft) 1,350 m (4,430 ft) 700 m (2,300 ft)

Autonivellering ± 1,5 mm ved 30 m (± 1/16” ved 100 ft)

Område for selvnivellering ± 6 °

Rotasjonshastighet 10 omdr/s 10 omdr/s 10 omdr/s 0, 2, 5, 10 omdr/s

Skannemoduser – – – 10°, 45°, 90°

Laserdiodetype / klasse 635 nm (synlig) / klasse 2

Dimensjoner (H × B × D) 235 × 238 × 190 mm (9,2 × 9,4 × 7,5 in)

Vekt med batterier 3,0 kg (6,6 lbs)

Batterier (alkaline/oppladbare) Fire D-celler / Li-Ion-pakke

Batterilevetid** 
(alkaline/oppladbare)

60 timer / 45 timer @ 20 °C

utvidet driftstemperatur –20 ° to +50 ° C  
(-4 ° to +122 ° F)

–20 ° to +50 ° C  
(-4 ° to +122 ° F)

–20 ° to +60° C  
(-4 ° to +122 ° F)

–20 ° to +50 ° C  
(-4 ° to +122 ° F)

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

Miljøstandard IP68

RC400 fjernkontroll

Rekkevidde(Diameter) – – –     200 m (650 ft)

* Nøyaktighet som definert is ved 25 °C (77 °F)  ** Batterilevetiden er avhengig av miljømessige forhold

Laser 
Mottakere

Tekniske data Rod Eye 140 Classic Rod Eye 160 Digital Rod Eye 180 Digital RF

Arbeidsdiameter 1,350 m (4,430 ft) 1,350 m (4,430 ft) 1,350 m (4,430 ft)

Utvidet deteksjonsvindu 120 mm / 5 in 120 mm / 5 in 120 mm / 5 in

Tallavlesing høyde – 90 mm / 3,5 in 90 mm / 3,5 in

Deteksjonsspekter 600 nm to 800 nm 600 nm to 800 nm 600 nm to 800 nm

Deteksjonsnøyaktighet

Ultrafin – ± 0,5 mm / ± 0,02 in ± 0,5 mm / ± 0,02 in

Superfin ± 1,0 mm / ± 0,04 in ± 1,0 mm / ± 0,04 in ± 1,0 mm / ± 0,04 in

fin ± 2,0 mm / ± 0,08 in ± 2,0 mm / ± 0,08 in ± 2,0 mm / ± 0,08 in

Middels ± 3,0 mm / ± 0,12 in ± 3,0 mm / ± 0,12 in ± 3,0 mm / ± 0,12 in

Grov – ± 5,0 mm / ± 0,20 in ± 5,0 mm / ± 0,20 in

A220 salingsbord-holder og adapter: 
 gir et enkelt, trådløst oppsett av salingsbord.  
Når den ikke er i bruk, festes 90 °-mottakeren til 
hovedholderen for enkelt oppbevaring.

A280 Fasadeadapter: 
gir enkelt og praktisk oppsett for alle 
fasadeinstallasjoner. Settet består av to 
adapter-braketter og en salingsbord-
holder med 90° mottakeradapter.

A240 Manuell hellingsadapter:  
opptil 90° helling er mulig i en akse 
ved å benytte Leica Rugby i manuell 
modus.

 ■ Høy installasjonseffektivitet med Leica 
Rod Eye 140 – med innebygd 12 cm 
deteksjonsvindu, du kan enkelt se 
bommen over hele distansen

 ■ Kvalitetsmottaker med 
integrert 
fjernstyringsfunksjonalitet, 
digital avlesning, nøyaktighet 
ned til en halv millimeter og 
strobeavvisning

 ■ Intelligens innvendig med 
Laserman:

 –  Automatisk nivellering av 
laserplanet med ett 
tastetrykk – horisontalt 
vertikalt og to akser

 –  Mål og rett opp laserplanet i 
sanntid ved hjelp av 
smartlås-funksjonalitet

 ■ Profesjonell mottaker med digital avlesning, 
nøyaktighet ned til en halv millimeter og 
strobeavvisning

 ■ Viser digital avlesning for enkel høydemåling

Leica 
Rod Eye 160 Digital

Plug and play – perfekt installasjonsoppsett med smart tilbehør Smart
Targeting

Smart
Targeting
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PROTECT by Leica Geosystems  
Garantert pålitelighet for de 
mest solide anleggslaserne

Leica Rugby anleggslasere får jobben gjort, hvor som helst, når som 

helst og med pålitelighet og nøyaktighet selv på de mest utfordrende 

anleggsområder.  

Våre produkter er laget for å vare. Vi gir livstids leverandørgaranti,  

5 års kostnadsfri periode* og 2 års robusthetsgaranti.

Registrer produktet ditt innen 8 uker etter kjøpsdatoen på:  

www.leica-geosystems.com/registration og utvid din kostnadsfrie 

periode tilo 5 år*.

* 5 års kostnadsfri periode gjelder for Leica Rugby 810, Leica Rugby 820, Leica Rugby 830,  
Leica Rugby 840, Leica Rugby 260SG, Leica Rugby 270SG og Leica Rugby 280DG.

Livstidsgaranti

2 års robusthetsgaranti

5 års kostnadsfri periode

Leica Geosystems intelligent  
ANLEGGSbygging 
Øker effektiviteten

Fullstendig forståelse av anleggsbygging har bragt oss langt forbi det ordinære. Leica Rugby-
produkter er en integrert del av Leica Geosystems intelligent ANLEGGSutstyr som gjør at du blir  
mer effektiv og øker lønnsomheten gjennom en perfekt arbeidsflyt på byggeplassen.

iCONtrol
Gir deg en effektiv 
serie med roterende 
lasere som 
kommuniserer med 
mottakerne på 
anleggsmaskinene dine.

 ■ Høy ytelse og presisjon for nivellering  
over lange avstander

 ■ Pålitelig og sømløs kommunikasjon  
med mottakere

iCONsult
Et globalt salgs- og 
supportnettverk som 
bistår med råd om 
intelligente 
ANLEGGSløsninger 
som gir din virksomhet vekst

 ■ Tilbyr service som er best i klassen med 
PROTECT by Leica Geosystems 

 ■ Personlig service
 ■ Profesjonell hjelp

iCONnect
Sømløs integrering 
av dine roterende 
lasere med andre 
intelligente 
anleggsprodukter og 
-løsninger.

 ■ Mål og rett opp laserplanet i sanntid
 ■ Sanntids-data sikrer nøyaktig utført arbeid
 ■ Reduserer nedetid
 ■ Høy produktivitet

Lifetime
Warranty

5 Years
No Cost

Certied 
Quality

Swiss 
Technology

by Leica Geosystems

PROTECT

iCONstruct
Intelligent roterende  
laser kombinert  
med unikt tilbehør  
gir us låelig 
installasjonseffektivitet.

 ■ Solid og robust
 ■ Allsidig
 ■ Pålitelig 
 ■ Utbyttbar

10 Vi forstår anleggskonstruksjon



Uavhengig av om du skal lage en presis utforming av en byggetomt, 

utføre kontrollmålinger, samle inn høyde- og vinkelinformasjon, rette 

opp betongformer, installere himlinger og skillevegger, legge rør med 

fall, finne nedgravde rør/kabler eller fullføre byggetomtforberedelser 

og grunnarbeid – Leica Geosystems har riktig utstyr, anleggslasere 

eller maskinkontrollutstyr, spesielt utformet til dine konstruksjons-

anvendelser.

Enkle i bruk, robuste, nøyaktige og pålitelige – Leica Geosystems 

instrumenter og lasere sørger for at materialer og resurser blir brukt 

på en effektiv måte. Høykvalitetsprodukter, som optiske og elektroniske 

nivellerer, anleggslasere, totalstasjoner og automatisk maskinkontroll 

gir raske resultater, holder hjulene i gang og øker profitten.

When it has to be right.

For mer informasjon om Leica Rugby-produkter og -tjenester, besøk oss på: 
www.leica-geosystems.com

Leica Geosystems AG 
Heerbrugg, Sveits 

www.leica-geosystems.com

Total Quality Management – 
our commitment to total 
customer satisfaction.

Total Quality Management –  
vår forpliktelse for total  
kundetilfredsstillelse.

Spør din lokale Leica Geosystems
forhandler etter mer informasjon
om vårt TQM-program.

Illustrasjoner, beskrivelser og tekniske spesifikasjoner er ikke bindende. Det tas forbehold om alle 
rettigheter. Trykket i Sveits – Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Sveits, 2013.  
808302no – III.13 – galledia

PROTECT by  
Leica Geosystems 
Brosjyre

Leica Builder
Brosjyre

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
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Leica Piper 
100 / 200
Brosjyre

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

Leica iCON  
bygg 
Brosjyre

Leica DISTO™ 
Brosjyre

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
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Leica Rugby 810, 820, 830 & 840: 
Laserklasse 2 i henhold 
til IEC 60825-1 
og EN 60825-1

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




