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Solidny laser liniowo-krzyżowy  
z 5 ultra jasnymi zielonymi liniami  
lasera oraz dodatkową funkcją pionu

–  Technologia zielonego lasera
–  Ekstremalnie jasny zielony krzyż laserowy  

w technologii DLD pozwala na osiągnięcie 
najwyższej jakości, czystych i ostrych linii  
dla idealnego odwzorowania obrazu.  

–  Automatic Level: Automatyczne ustawienie za 
pomocą magnetycznie tłumionego kompensatora.

–  4 pionowe linie są dostosowane do siebie  
pod kątem prostym.

–  Łatwa i precyzyjna funkcja pionowania za pomocą 
dodatkowego lasera pionującego na dole  
i krzyża laserowego na górze.

–  Tryb pochyłości dodatkowo umożliwia wyznaczanie 
spadków

–  Możliwość generowania oddzielnie linii laserowej
–  Out-Of-Level: urządzenie emituje sygnały 

wizualne, wskazując tym sposobem, że  
znajduje się ono poza zakresem niwelacji. 

–  GRX-Ready: możliwość pracy z opcjonalnym,  
zintegrowanym odbiornikem laserowym, który 
umożliwia wykrywanie linii lasera na dużych 
odległościach oraz  w przypadku niekorzystnych 
warunków oświetleniowych.

–  Wysoce wydajne akumulatory zapewniają  
długą pracę niwelatora z funkcją ładowania.

–  Obudowę można obracać wraz z noniuszem,  
można też obracać bazę dla dokładnego  
ustawienia linii lasera.

–  Libella i regulowane stopki ułatwiają wstępne 
ustawienie urządzenia.

–  Transport Lock: blokada chroniąca urządzenie  
podczas transportu.

Zdejmowana komora 
baterii litowo-jonowych 
z funkcją ładowania PowerCross-Laser 5G DLD 

zawiera Sortimo® L-BOXX® 136
+ adapter do statywu
+ ładowarka
+ gumowe nakładki na nóżki 
+ akumulator Li-Ion

Wymiary opakowania (Sz x W x G) 
442 x 151 x 357 mm
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DANE TECHNICZNE
DOKŁADNOŚĆ 1,5 mm / 10 m

ZAKRES SAMOPOZIOMOWANIA + 2°

POZIOMOWANIE automatyczne

DŁUGOŚĆ FALI LASERA   
Linia lasera 510 nm / Pion laserowy 650 nm

RODZAJ LASERA 
Linia lasera, klasa 2M / < 5 mW  
Pion laserowy, klasa 2 / ≤ 1 mW

ZASILANIE  
akumulator Li-Ion, Czas pracy: ok. 3h

TEMPERATURA PRACY  
0°C … +50°C

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA  
-10°C … +60°C

STOPIEŃ OCHRONY IP 54

WAGA 1,5 kg

WYMIARY (Sz x W x G) 
130 x 200 x 135 mm

Podziałka horyzontalnaŚruba ruchu leniwego – do 
precyzyjnego ustawienia 
położenia lasera
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