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Pressmeddelande 
 
Stockholm den 15 februari 2018 
 
 
Hexagon lanserar nästa generation Leica Rugby – de första uppgraderbara lasrarna för byggindustrin 
 
Hexagon, en ledande global leverantör av lösningar inom informationsteknologi, lanserade idag lasrarna Leica 
Rugby CLH och Leica Rugby CLA. Den unika möjligheten att anpassa användarprogrammet efter behov genom 
mjukvaruuppgraderingar gör den nya lasergenerationen till en branschledande innovation. 
 
Med fokus på användarflexibilitet, enkelhet och hållbarhet kommer de nya Leica Rugby lasrarna öka 
produktiviteten och möjliggöra ett optimerat utförande då byggprojekten utvecklas.  
 
De nya lasrarna ger användaren tillgång till uppgraderingar som utökar funktionaliteten och anpassar sig till 
applikationsbehoven. De nya lasrarna säkerställer att användaren alltid har rätt typ av laser för att mäta nivåer, se 
till att objekt är vågräta och göra ytberäkningar på plats. Lasrarna säkerställer maximal flexibilitet och gör det 
möjligt att klara sig utan ytterligare hårdvaruinvesteringar när användare ställs inför ökade eller ändrade krav.  
 
En enkel design och ett enkelt gränssnitt underlättar användningen av lasersystemets alla funktioner. Lasern har 
en intuitiv en-knappsmanövrering och kan styras med en kombinerad mottagare och fjärrkontroll som förenklar 
användningen av lasern och minskar tidsåtgången med upp till 30 procent.  
 
Med sin exceptionellt robusta design och den högsta IP-koden i branschen - IP 68-kapsling - är det nya 
lasersystemet utformat för att klara tuffa förhållanden. Tilläggstjänsterna i form av service och kalibrering 
säkerställer laserns överlägsna prestanda under många år. 
 
"Med uppgraderbara lasrar kan våra kunder anpassa sig till individuella och specifika byggmiljöer. Det innebär en 
revolution inom roterande lasrar,” säger Hexagons vd och koncernchef Ola Rollén. "Vi är glada över att vara först 
med denna nyskapande teknik som hjälper till att transformera en bransch som är konservativ när det gäller 
innovation." 
 
Läs mer om Leica Rugby på www.leica-geosystems.com 
 
För mer information kontakta: 
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com 
Kristin Christensen, Marknadsföringsdirektör, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com 
 
 
Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom 
geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer.  
 
Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta 
informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier.  
 
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 18 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 
3 500 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB. 
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