
Leica Rugby 810, 820, 830& 840
De meest robuuste bouwlasers 
in het veld



Leica Rugby
De meest robuuste bouwlasers in het veld

Uitstekende ap-
plicatieprestaties 
met Laserman 

Voer applicaties eenvoudiger en sneller uit 

dan ooit tevoren – vergissingen uitgesloten!

 ■ Smart Target-functie: Lijn het laservlak 

automatisch uit met één druk op de knop 

– horizontaal, verticaal en twee-assig

 ■ Smart Lock-functie: Monitor en 

corrigeer het laservlak realtime en vermijd 

kostbare vergissingen, elke beweging van 

het laservlak wordt gedetecteerd

Uniek concept  
stroomvoorziening

Niet te overtreffen veelzijdigheid –  

overal en altijd voeding en opladen!

 ■ Intelligent en robuust concept met 

Li-Ion accu.

 ■ Onderling uitwisselbare accupacks  

in de nieuwe Leica Rugby familie 

(alkaline en Li-Ion) 

 ■ Overal opladen en inschakelen – in de 

auto, via een 12v accu / generator, of 

buiten in de zon met het zonnepaneel

Leica Rugby bouwlasers zijn meer dan alleen een product. Het zijn intelligente,  
veelzijdige, slimme oplossingen, die uw applicatieprestaties significant verbeteren.  
De Rugby lasers zijn een integraal onderdeel van het intelligent CONstruction-port-
folio van Leica Geosystems, dat een uitgebreide oplossing biedt aan onze klanten.

Smart
Targeting
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Meest robuuste laser  
op de markt

Ontworpen voor veldwerk – de 

stevige en robuuste behuizing zorgt 

voor betrouwbare 

applicatieprestaties, zelfs onder de 

zwaarst mogelijke omstandigheden.

 ■ Biedt beschermingsklasse IP68, de hoogste klasse voor bescherming 

tegen water en stof, en is de enige laser op de markt die goedgekeurd 

is voor militaire doeleinden.

 ■ Kwaliteit waarop u kunt vertrouwen – Levenslange fabrieksgarantie,  

5 jaar lange kostenvrije periode en 2 jaar omstootgarantie

 ■ Maximale temperatuurstabiliteit – gegarandeerd de hoogste nauwkeurigheid 

over het gehele temperatuurbereik, wat het de 

perfecte oplossing maakt voor alle omstandigheden 

Intelligent, veelzijdig, 
slim – meer dan alleen 
een laser!

Intelligente lasersystemen gecombineerd 

met unieke accessoires geven niet te 

overtreffen applicatieprestaties.

 ■ Plug and play in het veld met slimme 

accessoires voor de gehele Leica 

Rugby familie

 ■ Uw laser tegelijkertijd gebruiken  

en opladen met behulp van het 

zonnepaneel – gebruik de 

draagkoffer en ingebouwde hoes  

om het zonnepaneel naar de zon te 

richten

MIL STD

810GIP68
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Leica Rugby
Fit, snel, sterk – selecteer de beste speler  
voor uw site
Leica Rugby lasers zijn de meest robuuste rotatielasers in de bouw. U kunt sneller dan 
ooit tevoren waterpas stellen, uitlijnen en haaks maken, waardoor kostbare fouten en 
verloren tijd worden geëlimineerd.  

Sterk als beton – onver-
slaanbaar met hellingen

 ■ Betonbekistingen maken, vulmateriaal 

plaatsen en constructiewerk waterpas 

stellen; het leggen van funderingen en 

fundamenten is nog nooit efficiënter 

geweest

 ■ Automatische één- of twee-assige helling 

met de Leica Rod Eye 180 RF ontvanger 

door gebruikmaking van de Smart Target- 

en Smart Lock-functies 

 ■ Bij handmatige bediening in te stellen tot 

10%, één- of twee-assig

Waterpas stellen  
eenvoudig gemaakt

 ■ Eenvoudige en betrouwbare eenknopslaser 

waarmee vergissingen uitgesloten zijn.

 ■ Eenassige hellingen tot 45° met  

handmatige hellingsadapter

 ■ Hoge applicatieprestaties met de Leica 

Rod Eye 140 – met het ingebouwde 12 cm 

detectievenster kunt u gemakkelijk over de 

gehele afstand de laserstraal detecteren

Leica  
Rugby 820

Leica  
Rugby 810
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De laser die elk 
probleem oplost

 ■ De hoogste applicatieprestaties voor elke 

toepassing op het gebied van waterpas 

stellen, uitlijnen en haaks maken in het veld

 ■ Smart Target (slim richten): Voeg 

hellingen toe met een of twee assen en lijn 

automatisch uit – snel en eenvoudig met 

één druk op de knop

 ■ Smart Lock (slimme vergrendeling): 
Monitor en corrigeer het laservlak realtime, 

zodat u altijd kunt rekenen op betrouwbare 

resultaten

 ■ Een complete applicatieoplossing in één 

koffer, met de Leica Rod Eye 180 RF externe 

ontvanger en de RC400 

afstandsbediening 

Blijft werken wanneer 
anderen het opgeven

 ■ U bereikt de beste prestaties en de hoogste 

nauwkeurigheid, in het bijzonder bij 

waterpas stellen op lange afstand bij 

algemene bouwwerkzaamheden en 

machinebesturing tot 1.350 m (4.430 ft)  

en 60 °C (140 °F)

 ■ Geen verloren tijd dankzij het zonnepaneel 

– overal en altijd voeding en opladen

 ■ Voor toepassingen die een helling vereisen, 

stelt u deze handmatig in tot 10% met één 

of twee assen.

 ■ Maximale temperatuurstabiliteit – 

gegarandeerd de hoogste nauwkeurigheid 

over het gehele temperatuurbereik

Leica  
Rugby 840

Leica 

Rugby 830

Smart
Targeting
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Leica Rugby
Het juiste team voor elke applicatie in het veld

 1  Landegalisatie 
 Compleet systeem voor de egalisatie van 

landbouwgrond met bulldozers met de 

beste resultaten.

 2  Hellingcontrole  
Eenvoudige en betrouwbare 

hellingcontroles over lange afstanden.

 3  Hellingen voor taluds en opritten 
Automatisch een- of twee-assige hellingen 

invoegen met behulp van de Smart Target-

functie.

 4  Verticale uitlijning van schotwerk 
Automatisch parallel uitlijnen aan referentie 

met de Smart Target-functie en loodrechtheid 

van schotwerk controleren.

 5  Muren uitzetten 
Automatisch twee punten uitlijnen met de 

Smart Target-functie en positie van muur/

schotwerk markeren.

 6  Beton gieten 
Hoogte van beton controleren en digitale 

meetwaarde gebruiken voor heldere indicatie 

van offset.

1
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 10  Terrassen en platen waterpas leggen  
Eenvoudig en efficiënt terrassen en platen 

waterpas leggen.  Digitale meetwaarde geeft 

heldere indicatie van offset.

 7  Profileringen 
Profileringsmarkeringen uitlijnen en  

constructieassen uitzetten.

 8  Waterpas stellen van schotwerk 
Referentiehoogte overbrengen en 

schotwerk waterpas stellen.

 9  Geveluitlijning 
Gevelbevestigingen uitlijnen over het 

gehele vlak.

4
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Leica Rugby
Accessoires

De Leica Rod Eye-familie ontvangers en accessoires biedt oplossingen voor elke alge-
mene bouwapplicatie en elke applicatie binnenshuis. Ze zijn ontworpen volgens de 
hoogste normen en werken naadloos samen met het portfolio van Leica Rugby lasers.

Leica 
Rod Eye 180 Digital RF

Leica 
Rod Eye 140 Classic

A220 Profileringklem en adapter: 
biedt de gebruiker een eenvoudige, snoerloze 
opstelling op profileringen. Indien niet in gebruik, kan 
de 90° ontvangeradapter aan de hoofdklem bevestigd 
worden voor eenvoudige opslag.

A280 Geveladapter: 
maakt een eenvoudige en praktische 
opstelling voor gevelinstallaties mogelijk. De 
set bestaat uit twee adapterbeugels en een 
profileringklem met de 90° ontvangeradapter.

A240 Handmatige hellingsadapter:  
helling mogelijk tot 90° in één 
asrichting met behulp van de Leica 
Rugby in handmatige modus.

 ■ Hoge applicatieprestaties met de Leica  
Rod Eye 140 – met het ingebouwde 12 cm 
detectievenster kunt u gemakkelijk over de 
gehele afstand de laserstraal detecteren

 ■ Topkwaliteit ontvanger met 
geïntegreerde zendfuncties op 
afstand, digitale aflezing, 
nauwkeurigheid van een halve 
millimeter en flitsbescherming

 ■ Ingebouwde intelligentie 
met Laserman:

 –  Lijn het laservlak automatisch 
uit met één druk op de knop 
– horizontaal, verticaal en 
twee-assig

 –  Monitor en corrigeer het 
laservlak realtime met behulp 
van de Smart Lock-functie

 ■ Professionele ontvanger met digitale aflezing, 
nauwkeurigheid van een halve millimeter en 
flitsbescherming 
 
 
 
 
 

 ■ Vergrendeling van digitale meetwaarden voor 
gebruiksvriendelijke hoogteaflezing

Leica 
Rod Eye 160 Digital

Plug & Play: slimme toepassingen en accessoires

Smart
Targeting
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Technische Specificaties

Technische gegevens Rugby 810 Rugby 820 Rugby 830 Rugby 840

Functionaliteit Zelfinstellende horizontale 
waterpas, enkele hand-

matige helling  
(met hellingsadapter)

Zelfinstellende horizontale 
waterpas & handmatige 

twee-assige helling

Zelfinstellende horizontale 
waterpas & handmatige 

twee-assige helling

Zelfinstellende horizontale 
en verticale waterpas,  
90° en handmatige 
twee-assige helling

Smart Target (slim richten) –

Smart
Targeting

–

Smart
Targeting

Smart Lock  
(slimme vergrendeling)

– –

Maximale  
temperatuurstabiliteit – – –

Werkbereik (diameter) 1,100 m 1,100 m 1,350 m 700 m

Nauwkeurigheid* ±1,5 mm op 30 m

Bereik zelfinstellende 
waterpas

±6°

Rotatiesnelheid 10 rps 10 rps 10 rps 0, 2, 5, 10 rps

Scanmodi – – – 10°, 45°, 90°

Laserdiodetype / klasse 635 nm (zichtbaar) / Klasse 2

Afmetingen (H × B × D) 235 × 238 × 190 mm

Gewicht met batterijen/accu 3,0 kg

Batterijen (alkaline/oplaadbaar) Vier D-cellen / Li-Ion pack

Levensduur batterijen**  
(alkaline/oplaadbaar)

60 uur / 50 uur bij 20°C

Uitgebreide werktemp. –20° tot +50°C –20° tot +50°C –20° tot +60°C –20° tot +50°C

Opslagtemperatuur -40° tot +70°C (-40° tot +158°F)

Omgevingsnorm IP68

RC400 afstandsbediening

Werkbereik (diameter) – – – 200 m

* Nauwkeurigheid is bepaald op 25°C   ** Batterijlevensduur is afhankelijk van omgevingscondities

Laser 
Ontvangers

Technische gegevens Rod Eye 140 Classic Rod Eye 160 Digital Rod Eye 180 Digital RF

Werkdiameter 1,350 m 1,350 m 1,350 m

Uitgebreid detectievenster 120 mm 120 mm 120 mm

Bereik num. aflezing – 90 mm 90 mm

Detecteerbaar spectrum 600 nm tot 800 nm 600 nm tot 800 nm 600 nm tot 800 nm

Detectienauwkeurigheden

Ultrafijn – ± 0,5 mm ± 0,5 mm

Superfijn ± 1,0 mm ± 1,0 mm ± 1,0 mm

Fijn ± 2,0 mm ± 2,0 mm ± 2,0 mm

Medium ± 3,0 mm ± 3,0 mm ± 3,0 mm

Grof – ± 5,0 mm ± 5,0 mm

Smart
Targeting
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PROTECT door Leica Geosystems  
Gegarandeerde betrouwbaarheid voor de  
meest robuuste bouwlasers

Lifetime
Warranty

5 Years
No Cost

Certied 
Quality

Swiss 
Technology

by Leica Geosystems

PROTECT
Leica Rugby bouwlasers klaren de klus, overal en altijd, en leveren 

betrouwbaarheid en nauwkeurigheid, zelfs in de zwaarste 

omgevingscondities. Ontworpen met het oog op duurzaamheid.  

Wij bieden een levenslange fabrieksgarantie, een 5 jaar lange  

kostenvrije periode* en een omstootgarantie van 2 jaar.

Registreer uw product binnen 8 weken na de aankoopdatum op:  

www.leica-geosystems.com/registration en verleng uw kostenvrije 

periode naar 5 jaar*.

* 5 Jaar Geen Kosten heeft betrekking op de Leica Rugby 810, Leica Rugby 820, Leica Rugby 830, 
Leica Rugby 840, Leica Rugby 260SG, Leica Rugby 270SG en de Leica Rugby 280DG.

Levenslange garantie

2 jaar omstootgarantie

5 jaar lang geen kosten
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Leica Geosystems intelligent CONstruction 
Verbetert uw prestaties

Een volledige kennis van de bouwwereld heeft ons verder gebracht dan gemiddeld. De Leica Rugby 
producten zijn een integraal onderdeel van het Leica Geosystems intelligent CONstruction portfolio, 
waarmee u uw prestaties kunt verbeteren en uw winstgevendheid kunt verhogen door uw workflow 
van de bouwwerkzaamheden te perfectioneren.

iCONstruct
Intelligente 
rotatielasers 
gecombineerd met 
unieke accessoires 
geven niet te 
overtreffen applicatieprestaties.

 ■ Stevig en robuust
 ■ Veelzijdig
 ■ Betrouwbaar 
 ■ Uitwisselbaar

iCONtrol
Geeft u een efficiënt 
portfolio van 
rotatielasers die 
communiceren met 
uw 
machineontvangers.

 ■ Hoge prestaties en nauwkeurigheid bij 
waterpas stellen op lange afstand

 ■ Betrouwbare en naadloze communicatie  
met ontvangers

iCONsult
Een wereldwijd 
verkoop- en 
ondersteunings-
netwerk dat advies 
geeft over 
intelligente CONstruction oplossingen om uw 
bedrijfsactiviteiten uit te breiden.

 ■ Met de beste service in zijn klasse via 
PROTECT door Leica Geosystems 

 ■ Persoonlijke service
 ■ Professionele advisering

iCONnect
Integreer uw 
rotatielasers 
naadloos met andere 
intelligente 
bouwproducten en 
-oplossingen.

 ■ Monitor en corrigeer het laservlak realtime
 ■ Realtime data garandeert nauwkeurige 
klussen

 ■ Minder verloren tijd
 ■ Hoge productiviteit

Begrip in bouwen



Of u nu nauwgezet een bouwplaats moet indelen, controlemetingen 

moet verrichten, hoogte- en hoekgegevens moet verzamelen, betonbe-

kistingen moet uitlijnen, plafonds en afscheidingen moet installeren, lei-

dingen met zwaartekrachtstroming moet leggen, ondergrondse leidin-

gen moet lokaliseren of de voorbereiding van de bouwsite en 

grondwerken moet afronden – Leica Geosystems biedt de juiste instru-

mentatie, constructielaser of machinebesturingsinstallatie die speciaal 

is ontworpen voor uw bouwapplicatie.

Gebruiksvriendelijk, robuust, nauwkeurig en betrouwbaar – instrumen-

ten en lasers van Leica Geosystems zorgen voor een efficiënt gebruik 

van uw materialen en middelen. Hoogwaardige producten, zoals opti-

sche en elektronische waterpassen, bouwlasers, total stations en 

machineautomati serings systemen, geven snelle resultaten, houden u 

operationeel en verhogen de winstgevendheid.

When it has to be right

Kijk voor meer informatie over Leica Rugby producten en diensten op: 
www.leica-geosystems.com

Leica Geosystems AG  
Heerbrugg, Zwitserland 

www.leica-geosystems.com

Illustraties, beschrijvingen en technische gegevens zijn niet bindend. Alle rechten voorbehouden.  
Gedrukt in Zwitserland – Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Zwitserland, 2013.  
805469nl – 04.14 – galledia

PROTECT door  
Leica Geosystems 
Brochure

Leica Builder
Brochure

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
Brochure

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

Leica iCON  
build  
Brochure

Leica DISTO™ 
Brochure

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: 
Laserklasse 2 in overeenstemming 
met IEC 60825-1 
resp. EN 60825-1

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


