
MULTILASER KRZY¯OWY
NIVEL SYSTEM CL3D

 dok³adny i niezawodny

laser krzy¿owy do pracy w 3 p³aszczyznach

do pracy wewn¹trz i na zewn¹trz
jasne, czerwone świat³o lasera
intuicyjna obs³uga

Wielozadaniowy laser budowlany



Dane techniczne

Specyfi kacja mo¿e zostaæ zmieniona bez powiadomienia.
Wszystkie prawa zastrze¿one 01/14.
Dokument nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego.

Laser czerwony, >1mV (klasa II)

Dok³adnośæ

Wyświetlane p³aszczyzny 2 x p³aszczyzna pionowa (360°)
1 x p³aszczyzna pozioma (360°)

Zakres pracy 15m (60m z czujnikiem laserowym)

Zakres 
samopoziomowania ± 2,5°

Zasilanie 4,5 V (3 baterie AA - typu paluszek)

Klasa odporności IP44

Zakres temperatur pracy -10°C do +50°C

Wymiary 162 x 79 x 127 [mm] 

Waga 1,3 kg

Mocowanie (śruba)

Gwarancja 12 miesiêcy (+ 12 miesiêcy - po bezp³atnej 
rejestracji zakupu produktu na www)

1/4", 5/8”

± 2 mm/10 m

Dok³adnośæ i niezawodnośæ

CL3D

Wyraźna wi¹zka lasera gwarantuje komfortow¹ pracê w ka¿dych warunkach, sprzêt 

umo¿liwia pracê z dok³adności¹ ±2 mm/10 m.

W zestawie
Laser krzy¿owy CL3D 1 szt.

Tarczka laserowa         1 szt.

Okulary laserowe         1 szt.

Baterie 1 kpl.

Jeszcze wiêkszy zasiêg

Wszechstronnośæ i wielozadaniowośæ

Intuicyjna obs³uga

Jedno-przyciskowe sterowanie – w³¹cz i mierz!

Szybkie poziomowanie

Wbudowany kompensator magnetyczny szybko poziomuje laser.

Precyzyjne wyświetlanie wi¹zki

Wysokiej  jakości  optyka   generuje   linie   laserowe,   które  s¹   widoczne   nawet 

w nas³onecznionych pomieszczeniach.

Funkcja pulsacyjna pozwala pracowaæ z czujnikiem laserowym na zewn¹trz 

budynków w du¿ych odleg³ościach.

Wi¹zki lasera wyznaczaj¹ 3 p³aszczyzny, dziêki czemu kontrolujemy wiêkszy zakres 

robót.

NIVEL SYSTEM – SPRZÊT DLA WYMAGAJ¥CYCH

Nivel System  jest   mark¹   instrumentów   pomiarowych  dla  bran¿y   budowlanej i geodezyjnej 

wprowadzon¹ na polski rynek przez  TPI Sp. z o.o. w 2003 r. Produkty skierowane s¹  do  szerokiego  

krêgu  odbiorców,  dla  których  jednym  z  podstawowych   kryteriów  wyboru jest  przystêpna cena 

z jednoczesn¹ gwarancj¹ odpowiedniej jakości, co zapewnia mo¿liwośæ wykorzystania w wielu 

zastosowaniach profesjonalnego zestawu pomiarowego kosztem ni¿szym ni¿ dotychczas.  Instrumen-

ty    Nivel System    wyró¿niaj¹ siê    w³asnym    oryginalnym    wzornictwem i kolorystyk¹ co sprawia, 

¿e rozpoznanie tej ciesz¹cej siê zaufaniem marki jest proste i jednoznaczne. To pewnośæ bezpiecznej 

i komfortowej pracy w wielu typowych zastosowaniach. Dziêki sieci punktów serwisowych rozmiesz-

czonych na terenie ca³ego kraju, ka¿dy u¿ytkownik ma ³atwy dostêp do profesjonalnego serwisu.

Kufer transportowy         1 kpl.

Multilaser Nivel System CL3D to wielozadaniowy laser krzy¿owy. Sprzêt wyznacza 

na ścianie idealnie spoziomowane linie odniesienia (poziome i pionowe), które 

wspieraj¹ wszelkie prace wykoñczeniowe, ogólnobudowlane. Laser tak¿e sprawdzi 

siê przy niwelacji klasycznej (stosuj¹c opcjonalny czujnik laserowy i ³atê). Laser 

posiada  3 g³owice  laserowe,  dziêki  czemu    u¿ytkownik   ma   mo¿liwośæ   pracy 

z trzema p³aszczyznami laserowymi - w zakresie 360° ka¿da. Jednoczesne wyświe-

tlenie umo¿liwia określanie k¹ta prostego, które jest przydatne np. w pracach 

glazurniczych. Zablokowanie kompensatora sprawia, ¿e instrument mo¿na 

pochylaæ i korzystaæ z linii skośnych. Wbudowane gwinty 1/4” i 5/8” umo¿liwiaj¹ 

pewne   i   stabilne   mocowanie   instrumentu   na   ogólnodostêpnych   statywach 

i pó³kach. Wzmocnione elementy obudowy lasera, chroni¹ przed uszkodzeniami w 

skutek uderzeñ i wstrz¹sów.

NIVEL SYSTEM CL3D


