
Leica Rugby 880 i 870 
Najwyższa precyzja i 
niezawodność niwelacji



Leica Rugby 880 i 870 
Jeden niwelator laserwowy na każdym etapie budowy

 1  Niwelacja gruntu  
Szybkie i wiarygodne wyznaczanie 
poziomu i spadku

 2  Wyznaczanie nachylenia  
ramp i podjazdów 
Automatyczna kontrola spadku za pomocą 
łatwego w użyciu interfejsu Rugby

 3  Poziomowanie stref parkingowych 
Precyzyjne wyznaczanie płaszczyzn 
nachylonych w jednej lub dwóch osiach

 4  Prowadzenie maszyn niwelujących 
Współpraca z maszynami wyposażonymi w 
systemy sterowania 1D/2D

 5  Ustawianie szalunków w pionie 
Rugby 880 wyznacza bardzo dokładną 
płaszczyznę pionową

 6  Wylewanie betonu 
Sprawdź poziom wylanego betonu i 
wykorzystaj cyfrowy odczyt do precyzyjnego 
określenia ile cm/mm jeszcze brakuje

4

1 2

7

8

2



Leica Rugby 880 i 870 
Jeden niwelator laserwowy na każdym etapie budowy

 7  Wysepki parkingowe 
Ustawiaj wyskość na krawężnikach 
zgodnie z projektem na całym placu 
budowy

 8  Niwelacja szalunków 
Spoziomuj szalunki w referencji do 
"0" budowy jednoosobowo, szybko i 
dokładnie
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Który model jest dla 
mnie najlepszy?

Funkcje / Możliwości Rugby 880 Rugby 870

Zasięg działania (średnica) do 1100 m do 1100 m

Spadek na jedej osi

Spadek na dwóch osiach

Sterowanie maszynami

Płaszczyzna pozioma

Płaszczyzna pionowa

Automatyczne  
wpasowanie w oś

Wykrywanie spadku

Monitorowanie spadku

Automatyczna kalibracja

IP 68 / MIL-STD

Akumulator Li-Ion

Pilot z wyświetlaczem

Auto
Calibration

Li-Ion

Axis
Alignment

IP68
MIL STD

810G

Smart
Targeting
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Rugby 880
Spadek na dwóch osiach

Wszechstronność 
zastosowań
Zwiększ efektywność prac  
niwelacyjnych na każdym etapie 
procesu bodowlanego:

 ■ Najnowszy pilot zdalnego 
sterowania RC800 dostarcza 
wszelkich informacji o 
parametrach i wynikach pracy 
oraz ułatwia sterowanie 
niwelatorem

 ■ Inteligentna funkcja wpasowania 
w oś – automatycznie ustawia 
oś X lub Y niwelatora dokładne 
w osie profili w terenie

Gwarantowana 
niezawodność
Stabilna praca w każdych warunkach:

 ■ Leica Rugby to jedyne niwelatory na 
rynku gwarantujące najwyższą 
dokładność i stabilność płaszczyzny 
laserowej nawet w najtrudnieszych 
warunkach terenowych

 ■ Każdy Rugby został indywidualnie 
przetestowany i jest dostarczany z 
oficjalnym Certyfikatem Dokładności

 ■ Nowoczesny akumulator Li-Ion 
zapewnia dłuższą pracę oraz 
szybkie ładowanie z dowolnego 
źródła energii.

Efektywne ustawianie 
spadków
Konfiguracja spadku nigdy nie 
była prostsza! Rozpocznij pracę z 
niwelatorami laserowymi Leica 
Rugby 880 i 870:

 ■ Intuicyjny interfejs i duży 
wyświetlacz dają pewność, że 
wartości nachylenia 
wyświetlane są w czasie 
rzeczywistym i nie zawierają 
błędów

 ■ Unikaj pomyłek, pracuj pewnie, 
oszczędzaj Swój czas

Leica Rugby 880 i 870
Najwyższa precyzja i niezawodność niwelacji
Profesjonalny, w pełni zautomatyzowany niwelator laserowy, któremu zawsze można ufać.

Rugby 870
Spadek na jednej osi

Wszechstronność zastosowań

Efektywne ustawianie spadków
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Pilot zdalnego sterowania  
i odbiornik laserowy

Najniższy koszt 
eksploatacji
Leica Geosystems proponuje bezkon-
kurencyjną ofertę gwarancyjną dla 
niwelatorów Rugby 880 i 870:

 ■ SUPER GWARANCJA od Leica 
Geosystems zawiera dożywotnią 
gwarancję producenta, pięcioletni 
okres bez żadnych kosztów oraz 
dwa lata gwarancji obejmującej 
uszkodzenia powstałe podczas 
upadku 

 ■ Wytrzymały i solidny niwelator 
laserowy spełniający normy IP68 
oraz MIL-STD 

 ■ Długowieczny akumulator Li-Ion

 ■ Lokalne serwisy na całym świecie

Pilot zdalnego sterowania Leica RC800
 ■ Poznaj stan niwelatora laserowego z odległości  
do 300 metrów dzięki pilotowi Leica RC800

 ■ Użyj go, gdy niwelator znajduje się w miejscu 
niedostępnym

Leica Rod Eye 180, Digital RF
 ■ Inteligentna współpraca z Rugby: automatycz-
ne wpasowanie w oś, auto-kalibracja tereno-
wa niwelatora, wyszukanie czujnika i wpaso-
wanie w niego płaszczyzny laserowej, pomiar 
spadku i wyświetlanie wyniku w %

 ■ Inteligentne funkcje:
 ■ Automatyczne dopasowanie osi z niwelato-
ra Rugby do odbiornika (Orientowanie osi)

 ■ Łatwa kalibracja niwelatorów Rugby 880 i 
870 za pomocą odbiornika (Automatyczna 
kalibracja)

 ■ Pozwól, by odbiornik sam dostosował 
płaszczyznę lasera (Inteligentne celowanie)

 ■ Monitorowanie i korekcja płaszczyzny 
lasera w czasie rzeczywistym (Inteligentna 
blokada)

Leica Rod Eye 160 Digital 
 ■ Rod Eye 160 to profesjonalny detektor z  
cyfrowym odczytem o dokładności wynoszącej 
pół milimetra oraz blokadą błędów odczytu 
wywoływanych przez odbicia światła

 ■ Cyfrowy odczyt wiązki lasera zapewnia  
wygodny i szybki odczyt wysokości

Leica Rod Eye 140 Classic
 ■ Wbudowane okno detekcji o wysokości 12 cm 
umożliwia łatwe wykrycie wiązki lasera na 
całym odcinku 

Wiarygodny pomiar spadków
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by Leica Geosystems

PROTECT

Dożywotnia 
gwarancja producenta

Żadnych kosztów 
przez pięć lat *

Certy�kowana 
jakość

Szwajcarska 
technologia

PROTECT od Leica Geosystems
Zawsze zabezpieczamy Twój sukces!

Dożywotnia gwarancja producenta
Nasza obietnica – Twoja spokojna głowa
Dożywotnia gwarancja zapewnia jakość i niezawodność 
naszych produktów. Natomiast w przypadku uszkodzenia 
spowodowanego wadą materiału lub złym wykonaniem, 
naprawimy lub wymienimy urządzenie bez żadnych opłat. 

Pięcioletni okres bez żadnych kosztów
Wszechstronna obsługa specjalistów
*Zarejestruj swój niwelator Leica Rugby w ciągu 8 tygodni 
od daty zakupu na http://myworld.leica-geosystems.com i 
przedłuż tę ekskluzywną usługę na okres od dwóch do 
pięciu lat.

Dwa lata gwarancji obejmującej uszkodzenia powstałe 
podczas upadku oferuje jeszcze większą ochronę. Jeśli Leica 
Rugby przypadkowo przewróci się na placu budowy, Leica 
Geosystems pokryje koszty naprawy zintegrowanego 
systemu samopoziomowania. 

Certyfikat jakości
Gwarantowana niezawodność
Leica Rugby są kalibrowane i testowane 
zgodnie z normą ISO 17123-6. W związku z tym 
możesz polegać na nieustannie wysokiej dokładno-
ści Twoich niwelatorów laserowych nawet w trud-
nych warunkach budowlanych. Leica Rugby to 
produkt spełniający wszystkie wymagania!

Szwajcarska technologia
Innowacyjne produkty i pierwszorzędna jakość
Nasze urządzenia są wytwarzane na całym świecie w 
najnowocześniejszych centrach produkcyjnych, gdzie 
szwajcarska precyzja, niezwykłe rzemiosło i przeło-
mowe technologie idą ze sobą w parze. Ciągłe i 
obszerne badania na wszystkich etapach rozwoju i 
produkcji zapewniają naszym produktom najwyższe 
standardy jakości i precyzji.

Poza zgłębianiem kompleksowej 
wiedzy technicznej, skupianie się w 
sposób całościowy na potrzebach i 
wymaganiach naszych klientów ma 
najwyższy priorytet w Leica 
Geosystems. Bliska współpraca z 
specjalistami prowadzi do 
powstawania łatwych w obsłudze 
produktów, całkowicie spełniających 
oczekiwania klientów. 

Nasze produkty zapewniają wysoki 
poziom niezawodności, dokładności i 
odporności – nawet w najcięższych 
warunkach budowlanych. Zwiększają 
one wydajność i sukces naszych 
klientów. Z SUPER GWARANCJĄ od 
Leica Geosystems oferujemy 
najlepsze w swojej klasie usługi 
serwisowe, a nasi klienci mogą na nas 
liczyć zawsze i wszędzie.

PROTECT podlega pod Leica Geosystems International Limited Warranty. Ogólne warunki są określone na www.leica-geosystems.com/protect.
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Dane techniczne 
Rugby 880 i 870

Rugby 880 Rugby 870

Samopoziomowanie w poziomie / w pionie w poziomie

Zakres spadku ± 15% dla pojedynczej osi
± 10% i ± 3% dla obu osi

± 15%

Dokładność samopoziomo-
wania

± 1,5 mm na 30 m

Zasięg działania (średnica) 1 100 m

Zasięg pilota (średnica) 600 m

Zakres samopoziomowania ± 6°

Szybkość obrotowa 5, 10 obr./s

Klasa lasera Widzialny/635 nm, klasa 1

Norma środowiskowa IP68 / MIL Standard 810G

Baterie alkaliczne/Li-ion 60 h / 45 h @ 20 °C

Inteligentne funkcje Wykrywanie spadku, pomiar spadku, wpasowanie w oś, 
automatyczna kalibracja

Dane techniczne 
Detektory laserowe 
Rod Eye Rod Eye 140 Rod Eye 160 Rod Eye 180

Typ detektora Klasyczny Cyfrowy Cyfrowy RF

Zasięg z 880 / 870 1100 metrów

Okno wykrywania wiązki 120 mm

Wyświetlacz Dziewięć kanałów Piętnaście kanałów

Dokładność wykrywania Wysoka ± 1 mm 
Średnia ± 2 mm 

Przybliżona ± 3 mm

Bardzo wysoka ± 0,5 mm
Wysoka ± 1 mm 
Średnia ± 2 mm

Przybliżona ± 3 mm
Niska ± 5 mm

Sygnały dźwiękowe Hi / Lo / Brak Hi / Med / Lo / Brak

Wyświetlacz LED Tak, dwustronny

Ochrona przed odbłyskami Tak

Norma środowiskowa IP67

Leica Geosystems  
intelligent CONstruction 
Przyspieszamy Twoją pracę

iCONnect
Integruje Twój niwelator laserowy z innymi 
instrumentami i rozwiązaniami z serii iCON.

 ■ Monitorowanie i korekcja płaszczyzny 
lasera w czasie 
rzeczywistym 

 ■ Dostępne w czasie 
rzeczywistym dane 
gwarantują 
dokładne 
wykonanie zlecenia

 ■ Brak przestojów
 ■ Wysoka wydajność

iCONtrol
Wydajne niwelatory laserowe, które 
komunikują się z detektorami 
zamontowanymi na maszynach.

 ■ Szybka i precyzyjna 
niwelacja dużych 
powierzchni

 ■ Wiarygodna i ciągła 
komunikacja 
niwelatora 
laserowego z detektorem

iCONsult
Globalna sieć wsparcia i sprzedaży pomaga 
maksymalnie wykorzystać instrumenty z 
serii iCON na placu budowy.

 ■ Oferujemy najlepszy w swojej klasie 
serwis dzięki 
SUPERGWARANCJI 
od Leica 
Geosystems 

 ■ Indywidualna 
obsługa

 ■ Profesjonalna pomoc

iCONstruct
Inteligentne niwelatory współpracujące z 
unikalnymi akcesoriami zapewniają 
niezrównaną wydajność pracy.

 ■ Solidne i 
wytrzymałe

 ■ Wszechstronne
 ■ Niezawodne 
 ■ Możliwe do 
zamiany z innymi 
modelami

i n t e l l i g e n t  C Ons t r uc t i o n

Laser klasy 1 
zgodnie z normą 
IEC 60825-1 (2014-05)

Laser klasy 1 
zgodnie z normą 
IEC 60825-1 (2014-05)
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Bezpłatna aplikacja:  
Tools for Pro 

Aplikacja Tools for Pro od Leica Geosystems
Podołaj wyzwaniom na placu budowy

 ■ PROTECT od Leica Geosystems – Skorzystaj z natychmiastowego 
dostępu do najlepszych usług serwisowych w ramach PROTECT i 
rozszerz ją o pięcioletni okres bez kosztów za pomocą smartfona 
lub tableta

 ■ Lokalizator punktów sprzedaży i serwisu – W ciągu sekund 
znajdź najbliższego dealera Leica Geosystem i centrum serwisowe 

 ■ Katalog produktów – Wybór właściwego produktu do Twoich 
potrzeb jest teraz na wyciągnięcie ręki

 ■ Powiadomienia o nowościach – Nie przegap informacji o 
innowacjach i nowinkach technicznych 

 ■ Leica DISTO™ sketch – Przyspiesz swoje pomiary dzięki 
profesjonalnej dokumentacji 

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź  
na www.leica-geosystems.com/toolsforpro

Ilustracje, opisy i dane techniczne nie są wiążące. Wszystkie prawa zastrzeżone. 
Drukowano w Polsce – Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Szwajcaria, 2014.
832926pl - 02.15 - INT

Leica Geosystems AG 
Heerbrugg, Szwajcaria

www.leica-geosystems.com

Pieczątka dealera


