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StopLite Funkce - vypouští laserový
paprsek ve výšce laserového
paprsku promítnutého rotačními/
křížovými lasery - přesné a snadné
vyznačení naměřené hodnoty a
zabraňuje chybnému měření.

Kyvadlové systémy pro automatické
vyrovnávání přístrojů. Přístroje jsou
ve své výchozí poloze a po odjištění
kyvadla dojde k automatickému
vyrovnání během pár vteřin.

Elektronické libely a polohovací
motorky kontrolované teplotně 
stabilními senzory pro automatické
vyrovnání zařízení. Zařízení jsou
připravena ve výchozí poloze a po
odjištění dojde k automatickému
srovnání.

Předejde klamným nebo nepřesným
měřením:  Nepřetržité monitorování
vyrovnání laseru je aktivované 30 nebo
45 vteřin po automatickém vyrovnání.
Měření bude preventivně pozastaveno
při nežádoucím výkyvu nebo rozkmitu
vlivem externích faktorů. 

RX READY technologie umožňuje
lineární lasery použít i v nepříznivých
světelných podmínkách. Laserové
paprsky pulsují ve vysoké frekvenci 
(10 kHz), které lze detekovat 
speciálními laserovými přijímači na
velké vzdálenosti.

Ochrana proti prachu a vodě –
měřidla jsou charakterizována
specifickou ochranou proti prachu
a dešti.

Pro mnoho měřících přístrojů je 
rozhodující to, zda-li jsou magneticky
upevnitelné. Toto umožňuje mít obě
ruce volné pro dokončení dalších
potřebných úkonů.

Rotační laser
Prostorová mřížka znázorňuje
laserové vyrovnání a funkce.

1. Horizontální nivelace

2. Vertikální nivelace

3. Náklony
4. Funkce naklonění jedné osy

5. 90° úhel

6. Funkce olovnice
7. Funkce referenčního 90° paprsku

auto: Automatické vyrovnání

man: Manuální vyrovnání

Křížový laser
Prostorová mřížka znázorňuje
množství a směr laserových linek.

H = počet horizontálních laserů

V = počet vertikálních laserů

D = spodní laserová olovnice 
(downpoints)

S = funkce naklonění

Přijímač zkrácuje čas reakce - rychlá
detekce šetří váš čas.

Vzdálenost, na kterou je laser 
viditelný očima, je určená jeho 
vlnovou délkou. 635 nm lasery jsou
4 krát jasnější než 650 nm lasery.
Proto mají kratší vlnové délky vyšší
kvalitu.

Zelený paprsek je 12-krát jasnější
než červený.  Toto umožňuje užití
na tmavých površích, na dlouhé
vzdálenosti a práci dokonce ve
velmi jasných okolních světelných
poměrech. Červený laser s vlnovou
délkou 635 nm je užívaný jako
referenční pro srovnání v jasnosti.

Ovládání přístrojů se zjednodušuje
použitím infračerveného dálkového
ovladače. Mimo to dálkové
ovládání přístroje zajišťuje přesné
výsledky měření díky tomu, že
nedochází k nežádoucímu posunutí
přístroje způsobenému přímým
fyzickým kontaktem.

Technologie Laserliner

Doplňková funkce pro všechny
přístroje se "Sensor Automatic":
Elektronika permanentně vyrovnává
paprsky i když je přístroj v pohybu.
Pro rychlé vyrovnávání na vibrujícím
podkladu a při silnějším větru.
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Kontrola staveb a vlhkosti

DampFinder Plus
Univerzální přístroj pro měření vlhkosti dřeva a stavebních materiálů.
Hodí se k měření vlhkosti měkkých stavebních materiálů, jako je sádra
nebo omítka, ale také k rychlé kontrole vlhkosti dřeva. Díky schopnosti
detekovat ideální stupeň vlhkosti palivového dřeva tento přístroj
napomáhá snižovat emise škodlivých látek a zvýšit energetickou efektivi-
tu při hoření. Přístroj je doplněn o externí ruční elektrodu pro měření vlh-
kosti tvrdých dřevin a stavebních materiálů. Převodní tabulka pro určení
vlhkosti ve vybraných druzích dřevin a stavebních materiálů je dodávána
s přístrojem. Dvojitá stupnice (vlhkost dřeva, vlhkost stavebních mate-
riálů). Podsvícený, dobře čitelný displej. 
Měřící rozsah / přesnost: Dřevo: 6 – 44% / ± 1% relativní vlhkosti
Stavební materiály: 0,2 – 2,2% / ± 0,05% relativní vlhkosti
Dodáváno s: externí ruční elektroda, převodní tabulka, ochranný obal a
baterie

Náhradní měřící hroty pro
DampFinder/DampMaster

Náhradní měřící hroty pro 
externí ruční elektrodu

DampFinder
Univerzální přístroj pro měření vlhkosti dřeva a stavebních materiálů. Hodí
se k měření vlhkosti měkkých stavebních materiálů, jako je sádra nebo
omítka, ale také k rychlé kontrole vlhkosti dřeva. Díky schopnosti detekovat
ideální stupeň vlhkosti palivového dřeva tento přístroj napomáhá snižovat
emise škodlivých látek a zvýšit energetickou efektivitu při hoření. Dvojitá
stupnice (vlhkost dřeva, vlhkost stavebních materiálů). Podsvícený, dobře
čitelný displej. 
Měřící rozsah / přesnost: Dřevo: 6 – 44% / ± 1% relativní vlhkosti
Stavební materiály: 0,2 – 2,2% / ± 0,05% relativní vlhkosti
Dodáváno s: baterie

ThermoSpot
Bezdotykové infračervené měření teploty s integrovaným laserovým kru-
hem pro zacílení na měřený povrch. Tato bezkontaktní metoda měření je
ideální pro měření teploty na obtížně přístupných místech. Také je vhodná
pro měření teplot na rizikových místech, jako jsou pohyblivé mechanismy
nebo elektrické instalace. 
Rozsah měření infračerveným paprskem: -20 °C – 315 °C / ± 2 °C 
nebo ± 2% v závislosti na vyšší hodnotě; -10 °C – 60 °C ± 1,5%
čočka: 8:1

Dodáváno s: baterie

ochranný obal a bateriepřevodní 
tabulka

externí ruční
elektroda

NOVINKA

Externí ruční elektroda
Robustní externí ruční elektroda, která je vhodná pro měření 
vlhkosti tvrdých dřevin a stavebních materiálů. Má ergonomickou
rukojeť pro snadné vsunutí hrotů do měřeného materiálu.

Pouze pro DampFinder a DampMaster.
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NOVINKA

NOVINKA

DampMaster Plus
Profesionální měřící přístroj pro měření vlhkosti dřeva, omítek a stavebních
materiálů. Přesnost měření zvyšují integrované charakteristiky, které obsahují
8 skupin různých materiálů. Indikátorem vlhka - sucha je výsledek interpre-
tován ve vztahu ke zvolenému materiálu. Díky přehlednému funkčnímu dis-
pleji a ochrannému pogumování pokrývající přístroj je přístroj vhodný pro
použití v těžkých průmyslových podmínkách. Přístroj je doplněn o externí
ruční elektrodu pro měření vlhkosti tvrdých dřevin a stavebních materiálů.
Podsvícený, dobře čitelný displej.

Rozsah měření / Přesnost: 
Dřevo: 0 - 30% / ± 1%, 30 - 60% / ± 2%, 60 - 90% / ± 4%
Ostatní materiály: ± 0,5%
Dodáváno s: externí ruční elektroda, ochranné pouzdro a baterie 

DampMaster
Profesionální měřící přístroj pro měření vlhkosti dřeva, omítek a stavebních
materiálů. Přesnost měření zvyšují integrované charakteristiky, které
obsahují 8 skupin různých materiálů. Indikátorem vlhka - sucha je výsle-
dek interpretován ve vztahu ke zvolenému materiálu. Díky přehlednému
funkčnímu displeji a ochrannému pogumování pokrývající přístroj je pří-
stroj vhodný pro použití v těžkých průmyslových podmínkách. Podsvícený,
dobře čitelný displej.

Rozsah měření / Přesnost: 
Dřevo: 0 - 30% / ± 1%, 30 - 60% / ± 2%, 60 - 90% / ± 4%
Ostatní materiály: ± 0,5%

Dodáváno s: ochranné pouzdro a baterie  

Set 4typů zásuvných elektrod
Hloubkové elektrody pro široký rozsah použití. Připojení přes
externí spojovací kabel.

2 x neizolované kovové elektrody: pro měření vlhkosti stavebních
a izolačních materiálů. 

2 x izolované kovové elektrody: pro měření vlhkosti vícevrstvých
stěn nebo stropních konstrukcí.

2 x izolované ploché elektrody: pro měření vlhkosti ve skrytých
vrstvách, speciálně pro přechody mezi stěnou a stropem.

2 x kartáčové elektrody: pro měření vlhkosti homogenních 
stavebních materiálů bez přímého kontaktu s materiálem.

Pouze pro DampFinder a DampMaster. 

Spojovací kabel pro zásuvné elektrody

ochranné
pouzdro

a baterie

ochranný obal a baterieexterní ruční 
elektroda

převodní 
tabulka
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NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA FlexExtension 1m - prodloužení kamery
Prodlužuje dosah FlexCamery z VideoFlex SD pro větší akční
radius a usnadňuje prohlídku na větší vzdálenost.

FlexCamera 2m; uni - fokus 25 cm
Univerzální hlava kamery nabízí pevné ohnisko ve vzdálenosti
25cm. Vhodný pro použití na kratší i delší vzdálenosti. Hlava
kamery: ø 17 mm.

FlexCamera 1m; Dlouhé ohnisko - fokus 50 cm
Hlava kamery nabízí pevné ohnisko ve vzdálenosti 50 cm.
Vhodný pro použití na delší vzdálenosti. Hlava kamery: ø 17 mm.

1 GB SD karta ochranná
kufr

a baterieUSB kabelFlexCamera 1 m;
Ohnisko - Fokus 25 cm

FlexCamera 1m; Krátké ohnisko - fokus 5 cm
Hlava kamery nabízí pevné ohnisko ve vzdálenosti 5 cm.
Vhodný pro použití na krátké vzdálenosti. Hlava kamery: ø 17 mm.

VideoFlex SD
Kompaktní inspekční kamera pro obrazovou kontrolu obtížně přístup-
ných míst s možností vytvoření záznamu. Hlava kamery s objektivem je
propojena s LCD monitorem pomocí flexibilního kabelu. Statické obrazy
a videa zachycená kamerou jsou ihned promítána na LCD displej. Jasné
LED světlo zajišťuje velmi dobré osvětlení prohlíženého prostoru. Statické
obrazy a videa lze ukládat přímo na SD paměťovou kartu (1 GB). USB
2.0 port umožňuje přímé propojení s PC. Vícejazyčný displej na obrazov-
ce podporuje intuitivní uživatelskou navigaci.
Rozlišení: 1280 x 960 pixelů,
Hlava kamery: ø 17 mm, Velikost obrazovky: 3.0“,
Zoom: 3x digitální zoom v krocích po 10% předchozího přiblížení,
LED: 3 stupně intenzity osvětlení, paměť: 1 GB SD karta
Dodáváno s: FlexCamera 1 m; Ohnisko - Fokus 25 cm, USB kabel, 
1 GB SD karta, ochranná kufr a baterie
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Elektronické skenery

MetalliFinder (1)

Univerzální skenovací a detekční
zařízení s velkým displejem. Umožňuje
cílené vyhledávání kovů, ocelových
výztuží v betonu, topenářských a
vodovodních potrubí. Lokalizuje a
varuje na vodiče pod napětím. Funkce hloubkového měření je
volitelná pomůcka při rozhodování, kde vrtat a do jaké
hloubky. Už nikdy žádné provrtané plynové a vodovodní
potrubí. Několikanásobně vratná investice v  porovnání s
nákladnými opravami špatně vyvrtaných otvorů a výměn
vodičů a potrubí. Dodáváno s: baterie

MultiFinder Pro
Jeden přístroj pro vše: Mnoho
integrovaných senzorů činí
MultiFinder Pro přístrojem pro
detekci a prohlížení mnoha druhů
skrytých předmětů. Vyhledá dřevo,
železo, měď a elektrické vedení pod napětím. Průvodce na LC
displeji maximálně usnadňuje práci a používání. Je vybaven
akustickými a zobrazovanými upozorněními. Vysoké
zabezpečení funkčnosti je zajištěno varovnými signály.
Zvláštnost: V režimu detekce kovů je schopný
vyhledat i elektrická vedení, která nejsou pod
napětím. Dodáváno s: baterie

StarFinder
Elektronické zařízení pro detekci a
měření dutin ve vnitřních zdech.
Vysoké zabezpečení funkčnosti je
zajištěno varovnými signály.
Samostatná AC-Scan funkce umožňuje
detekci vodičů pod napětím a jejich lokalizaci. 
Dodáváno s: baterie

1. StudScan:
Detekce trámů a dutin
2. MetalScan: 
Cílené vyhledávání kovů
3. AC-Scan: Cílené vyhledávání 
elektrických vodičů
4. Měření hloubky: 
Určování hloubky
5. Rozpoznání kovů: 
Hledání želez. / neželez. kovů

1. StudScan:
Detekce trámů a dutin
2. MetalScan: 
Cílené vyhledávání kovů
3. AC-Scan: Cílené vyhledávání 
elektrických vodičů
4. Měření hloubky: 
Určování hloubky
5. Rozpoznání kovů: 
Hledání želez. / neželez. kovů

1. StudScan:
Detekce trámů a dutin
2. MetalScan: 
Cílené vyhledávání kovů
3. AC-Scan: Cílené vyhledávání 
elektrických vodičů
4. Měření hloubky: 
Určování hloubky
5. Rozpoznání kovů: 
Hledání želez. / neželez. kovů
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DigiLevel 60 cm LCD
Digitální elektronická vodováha s
displejem pro vertikální a horizontální
úhly. Sklon - úhel může být uveden ve
stupních, procentech nebo IN/FT na
displeji. Akustický signál upozorňuje
na dosaženou horizontální nebo vertikální polohu. Paměť přístroje
umožňuje uložit až 9 naměřených hodnot a opětovně je vyvolat.
Broušená základna o délce 60cm, silné upevňovací magnety a také
přidané vertikální a horizontální libely, podsvícený displej. Přesnost
elektronického měření: ± 0.1° v 0° a 90°, ± 0.2° mezi 1° – 89°,
přesnost libely: ± 0.5 mm / m. 
Dodáváno s: ochranný obal a baterie

Digitální vodováhy a úhloměry

DigiLevel Compact
Digitální elektronická vodováha s
displejem pro vertikální a horizontální
úhly. Sklon - úhel může být uveden ve
stupních, procentech nebo IN/FT na
displeji. Akustický signál upozorňuje
na dosaženou horizontální nebo vertikální polohu. Naměřené
hodnoty je možné měřit v poměru k nastavenému úhlu. 
Délka 23 cm, silné upevňovací magnety a přídavné vertikální a
horizontální libely. Přesnost elektronického měření: ± 0.1° v 0° a
90°, ± 0.2° mezi 1° – 89°, přesnost libely: ± 0.5 mm / m.
Dodáváno s: ochranný obal a baterie

DigiLevel Laser
Digitální elektronická vodováha s
displejem pro vertikální a horizontální
úhly, doplněná laserovým paprskem
635 nm pro přenesení sklonu na větší
vzdálenost. Sklon - úhel může být
uveden ve stupních, procentech nebo IN/FT na displeji. Akustický
signál upozorňuje na dosaženou horizontální nebo vertikální
polohu. Paměť přístroje umožňuje uložit až 9 naměřených hodnot a
opětovně je vyvolat. Broušená základna o délce 60 cm, silné fixní
magnety a také přidané vertikální a horizontální libely, podsvícený
displej. Přesnost elektronického měření: ± 0.1° v 0° a 90°, ± 0.2°
mezi 1° – 89°, přesnost libely: ± 0.5 mm / m. 
Dodáváno s: ochranný obal a baterie
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Digitální vodováhy a úhloměry

ArcoMaster 40
Digitální elektronický úhloměr s displejem. Délka ramene 35
cm, rozsah měření 0° - 220°. Rameno doplněno o výsuvnou
hranu pro prodloužení. Doplňková horizontální a vertikální
libela, osvětlený LCD displej na přední i zadní straně, funkce
automatického zapamatování hodnoty, automatický výpočet
poloviny úhlu.
Přesnost elektronického měření úhlu ± 0.1°
Přesnost libely ± 0.25 mm / 1 m.
Dodáváno s: ochranný obal a baterie 

ArcoMaster 60
Digitální elektronický úhloměr s displejem. Délka ramene 60
cm, rozsah měření 0° - 220°. Rameno doplněno o výsuvnou
hranu pro prodloužení. Doplňková horizontální a vertikální
libela, osvětlený LCD displej na přední i zadní straně, funkce
automatického zapamatování hodnoty, automatický výpočet
poloviny úhlu.
Přesnost elektronického měření úhlu ± 0.1°
Přesnost libely ± 0.25 mm / 1 m.
Dodáváno s: ochranný obal a baterie 

DigiLevel Pro 60
Digitální elektronická vodováha s bodovým laserem

jako optické prodloužení k bodově přesnému přenosu výšek a úhlů.
Podporou při měření je akustický signál, který je vydáván při úhlech 0°,
45°, 90°, 135° a 180° a usnadňuje tak vyrovnání předmětů, stejně jako
flip-displej, který se při měření vzhůru nohama automaticky otáčí.
Magnety na spodní straně.
Přesnost elektronického měření: 0,05° mezi 0°-1°, ± 0,1° v 90°, ± 0,2°
mezi 1° – 89°, přesnost libely: ± 0.5 mm / m. 
Dodáváno s: ochranný obal a baterie

DigiLevel Pro 30
Digitální elektronická vodováha s bodovým laserem jako optické
prodloužení k bodově přesnému přenosu výšek a úhlů. Podporou
při měření je akustický signál, který je vydáván při úhlech 0°, 45°,
90°, 135° a 180° a usnadňuje tak vyrovnání předmětů, stejně jako
flip-displej, který se při měření vzhůru nohama automaticky otáčí.
Magnety na spodní straně.
Přesnost elektronického měření: 0,05° mezi 0°-1°, ± 0,1° v 90°, 
± 0,2° mezi 1° – 89°, přesnost libely: ± 0.5 mm / m. 
Dodáváno s: ochranný obal a baterie

DigiLevel Pro 120
Digitální elektronická vodováha s bodovým laserem

jako optické prodloužení k bodově přesnému přenosu výšek a úhlů.
Podporou při měření je akustický signál, který je vydáván při úhlech 0°,
45°, 90°, 135° a 180° a usnadňuje tak vyrovnání předmětů, stejně jako
flip-displej, který se při měření vzhůru nohama automaticky otáčí.
Magnety na spodní straně.
Přesnost elektronického měření: 0,05° mezi 0°-1°, ± 0,1° v 90°, ± 0,2°
mezi 1° – 89°, přesnost libely: ± 0.5 mm / m. 
Dodáváno s: ochranný obal a baterie
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TorpedoStar Compact vodováha
Horizontální, vertikální a 45° libela, přilnavé magnety na
základně, dodáváno v balení po 24ks, prodejní box, různé
barvy.

WingStar sloupková vodováha
Křídlová sloupková vodováha s třemi libelami, přilnavými
magnety a elastickou páskou pro upevnění na dřevěné sloupy
nebo plastové trubky; dodáváno v balení po 6 ks, prodejní
box, různé barvy.

TorpedoStar SRL Mag.
S SRL libelou se zrcadlovým obrazem, horizontální, vertikální a
45° libela, přilnavé magnety na základně, dodáváno v balení
po 18ks, prodejní box, různé barvy.

Rýsovací pomůcky a vodováhy

Arco-Pilot 75 (1)

Profesionální úhloměr vyrobený z
hliníku. Délka ramen 75cm. Přímý
odečet ve stupních. Měřící rozsah 
0°-180°, dvojitá stupnice, zajišťovací
šroub, horizontální a vertikální libela,
vyztužené ocelové hroty.

ArcoStar 30 cm
Profesionální úhelník z nerezové oceli s
vyznačením stupňů a dvojitou stupnicí.
Ochrana proti oděru stupnice díky
prohloubenému značení. Optimální
přesnost díky vodícímu jazýčku. Délka
ramene 30cm.

Profesionální pravítko 60 cm (1)

Hliníkové pravítko o délce 60cm v profesionálním provedení.

10
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Popis Objednací č.

(EAN kód)
VE

Přesné měření výšek

ZipLevel 25
Digitální systém měření výšky v okruhu do 50 m. Díky patento-
vanému systému měření plyn-kapalina je možné jednoduché a
rychlé měření výšek bez dalších pomůcek, které může efektivně
a s minimálními náklady provést jedna osoba. Velmi odolný
kabel s měřícím médiem je chráněn proti zlomení. Při přepravě 
a skladování se měřicí kabel jednoduše a pohodlně navine do
krytu přístroje. Do krytu přístroje lze umístit i digitální měřicí 
jednotku.

Rozsah měření: Horizontálně ± 25 m, Vertikálně ± 6 m,
Přesnost: ±3 mm

Dodáváno s: baterie

ZipLevel Pro 35
Digitální systém měření výšky v okruhu do 50 m. Díky patento-
vanému systému měření plyn-kapalina je možné jednoduché a
rychlé měření výšek bez dalších pomůcek, které může efektivně
a s minimálními náklady provést jedna osoba. Velmi odolný
kabel s měřícím médiem je chráněn proti zlomení. Při přepravě 
a skladování se měřicí kabel jednoduše a pohodlně navine do
krytu přístroje. Do krytu přístroje lze umístit i digitální měřicí 
jednotku, tento prostor je doplněn další ochranou proti 
nárazům. Dotyková tyč, o kterou je přístroj doplněn, navíc
zajišťuje bodově přesná měření.

Rozsah měření: Horizontálně ± 35 m, Vertikálně ± 6 m, 
Přesnost: ±3 mm

Dodáváno s: ochranný gumový obal pro měřící jednotku, 
snímací tyč, 2 zajištovací kolíky, baterie

11www.laserliner.com  
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Popis Objednací č.

(EAN kód)

Měření vzdálenosti, výšky a prostoru

Ultrazvukový měřič s laserovým kruhem: 
Laserový kruh vyznačuje povrch, ze kterého se ultrazvukový
signál odrazí. To zajišťuje vysokou přesnost měření a
relevantní výsledky.

Měření objemu ultrazvukem: Ultrazvukový
Meter - Master měří délky s udivující lehkostí a
přesností. Sčítá je při stisku tlačítka a tak může
automaticky kalkulovat plochy (x •  y = m2) jakož i
objemy (x •  y •  z = m3).

Laserový měřič vzdáleností:     
Díky nejnovější laserové technologii je nyní schopen měřit
až do 60 m s velmi vysokou přesností. Profesionální
řešení, pro nejnáročnější požadavky na měření.

MeterMaster Laser (1)

Ultrazvukový měřič s laserovým zaměřovačem.
Stejný jako Meter-Master Classic, navíc
však obsahuje laserové paprsky tvořící
laserový kruh. Kruh zobrazuje prostor, 
od kterého se ultrazvukové vlny odrazí.
To umožňuje přesné zaměření plochy odrazu. Měřící dosah 
60cm - 15m. Max. odchylka <0,5%. Dodáváno s: baterie

BJ

LaserRange-Master 60
Profesionální měřič vzdálenosti s
mnoha doplňkovými funkcemi. Měřící
dosah od 0,3 do 60 m, do 25 m při
silném slunečním svitu. Konstantní
vysoká přesnost měření ± 2,5 mm při
max. udávané vzdálenosti. Doplněno o kalkulačku pro výpočet
vzdálenosti, plochy, objemu, Pythagorovu větu, min./max.
funkci, přepínání záporné/kladné hodnoty, kontinuální měření.
Vestavěná libela umožňuje požadované vyrovnání pro přesné a
bezchybné měření. Paměť s 10 úložnými pozicemi lze
opětovně vyvolat. Hodnoty lze vyvolat i po vypnutí a
opětovném zapnutí přístroje. LC displej je otočný o 180°a
umožňuje 2 nastavení světlosti. Dodáváno s: obal, baterie

MeterMaster Pro Laser
Profesionální ultrazvukový měřič
vzdáleností. Stejný jako MeterMaster
Laser, navíc s víceúčelovou kalkulačkou a
paměťovými funkcemi, samospouštěcím
zařízením a referenčním režimem.
Jednoduchá manipulace pomocí funkčních tlačítek a víceřádkového
displeje. Měřící dosah 60cm-15m. Dodáváno s: baterie

LaserRange-Master 40
Profesionální měřič vzdálenosti. Dosah
od 0,3 do 40 m, při velkém slunečním
svitu dosah do 20 m. Konstantní
přesnost ± 3 mm až do udávané max.
vzdálenosti. Doplněn o kalkulačku pro
výpočet vzdálenosti, plochy a objemu, Pythagorovu větu a
přepínání záporné/kladné hodnoty. Vestavěná libela, 10
ukládacích pozic v paměti, podsvícený displej. 
Dodáváno s: pouzdro, baterie

LaserRange-Master Pocket
Kompaktní laserový měřič vzdáleností. Je
vybaven mnoha funkcemi. Rozsah měření
od 0,3 do 30 m. Silné sluneční záření
snižuje maximální dosah. Konstantní přes-
nost měření ± 3 mm. Nabízí měření vzdále-
ností, kalkulaci obsahů a objemů, výpočet výšky přes Pythagorovu
větu 1+2, kontinuální měření min./max. délek, sčítání a odečítání
naměřených hodnot, podsvícený 4-řádkový LCD displej, 1/4" závit
pro uchycení na stativ a držák. Je doplněn výklopným trnem pro
měření z vnitřních rohů. Dodáváno s: ochranný obal a baterie
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Měření vzdálenosti, výšky a prostoru

SuperMark 5 m
Profesionální svinovací metr se
značícím řezným kolečkem. Umožňuje
značit během měření bez použití
značících pomůcek nebo tužek. Velmi
odolný plášť s pogumovaným povrchem.
Tlačítko Stop s funkcí brzdy, nárazuvzdorný navíječ pásky,
velká délka vysunutí pásky bez lámání, délka pásky 5m.

SuperMark 8 m
Profesionální svinovací metr se
značícím řezným kolečkem. Umožňuje
značit během měření bez použití
značících pomůcek nebo tužek. Velmi
odolný plášť s pogumovaným povrchem.
Tlačítko Stop s funkcí brzdy, nárazuvzdorný navíječ pásky,
velká délka vysunutí pásky bez lámání, délka pásky 8m.

DigiMaster 5 m (1)

Digitální svinovací metr pro
profesionální měření délky. Měrné
jednotky lze měřit v m, cm, ft, inch.
Ukládání naměřených hodnot do
paměti, řetězové sčítání, automatický
odpočet těla metru. Zařízení ke kreslení kruhu. 
Dodáváno s: baterie

RollPilot Pro (1)

Profesionální měřící kolečko se skládací
rukojetí a ukazovátkem na kolečku,
schválené PTB (Německý spolkový
institut pro fyzikální technologie), je
možné jej kalibrovat. Měření v křivkách,
v nerovném terénu a v přímých směrech. Vyváženo přes
kardanovou hřídel; olejivzdorný povrch kolečka, šesti-číselné
mechanické počítadlo, snadno a jasně čitelné 7mm vysoké
číslice. Přičítá dopředu, odečítá při pohybu dozadu, nulovací
páčka. Měří do 9.999,99m.

RollPilot
Univerzální měřící kolečko, 5-číselná
mechanická počítací hlava se zřetelnými
7mm vysokými číslicemi. Přičítá dopředu,
odečítá při pohybu dozadu, nulovací
páčka. Měří do 9.999,99m.
Jednoduché přenášení díky teleskopické rukojeti.

RollPilot Mini (1)

Mini měřící kolečko pro použití v
interiéru, LC displej; měří až do
9.999,9m. Jednoduché přenášení díky
teleskopické rukojeti.

BJ

RollMaster Express
Inteligentní měření přímo na povrchu.
"ROLL OVER" funkce zajišťuje také
měření na konvexních a konkávních
površích, digitální konverzi. Středový
bod měřené vzdálenosti můžete najít
stisknutím tlačítka - na výpočet není potřeba kalkulačka.
Přístroj také umožňuje, aby byly vzdálenosti po částech
jednoduše rozděleny do několika skupin, stejně jako snadné
vyvolání některých vzdáleností. Dodáváno s: baterie

Informace na Tel: +420 581 746 256-8 / Fax: +420 581 746 255
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HandyLaser Compact
Kombinuje výhody univerzální laserové
vodováhy o vlnové délce 650nm s
malými vnějšími rozměry. Přesnost libel
5mm/10m. 

Obsahuje: nastavitelné nožičky a baterie

Tělo HandyLaser Compact
obsahuje dva klipy s pružinami pro
uchycení na referenční kachli 
(obkladačce).

Inovační design
Kompaktní design je hlavní výhodou přístroje
při práci ve stísněných prostorách.

HandyLaser

CompactBase
Slouží k upevnění vodováhy na stativ
pomocí 5/8" závitu; 360° rotace se
stupnicí pro nastavení úhlu. Přesné
nastavení na milimetry díky
justovacímu šroubu. 

Poznámka: Jen pro HandyLaser Compact

Popis Objednací č.
(EAN kód)

BJ

Magnetická optika 90°
Pentaprism
Pro vertikální nivelaci a pro pravé úhly.
Láme laserový paprsek přesně v úhlu
90°. Může rotovat kolem vlastní osy
360°. S magnetickou spojkou. 
Pro HandyLaser Magnum, HandyLaser Compact

Magnetická optika 90°
Pentaprism polopropustná
Pro vertikální nivelaci a pro pravé úhly.
Vytváří dva paprsky v úhlu 90°, jeden
se může otáčet 360°, druhý vytváří
pevný referenční paprsek. S magnetickou
spojkou. Pro HandyLaser Magnum a HandyLaser Compact.

Reflexní cílová destička
Se svěracím držákem a dvojitou
stupnicí.

Laserové zjasňující brýle červené
Pro zlepšení viditelnosti promítnutého laserového paprsku na
delší vzdálenosti. Měly být také použity při venkovním použití
laserových přístrojů. Pro červené laserové paprsky.

14

025.03.00A8

magnetic

025.78A5

Laser 
650nm

025.70A

025.71A

5

5

magnetic

magnetic

023.62A1

020.70A1

www.laserliner.com  



060.020A1

060.010A2

IQ
H

PT

Informace na Tel: +420 581 746 256-8 / Fax: +420 581 746 255

MultiBeam-Laser 5(1)

Automatický 5-bodový laser 635nm s
magneticky tlumeným kyvadlovým
systémem. Všech 5 paprsků je k sobě
vzájemně kolmých. To umožňuje
vyrovnávací práce ve všech směrech.
Bezproblémová manipulace. Otáčení těla umožňuje horizontální
nivelaci, zatímco dva vertikální lasery promítnou laserovou
olovnici od podlahy po strop. Přesnost 2mm/10m, samonivelační
rozsah 4°-6°, optická signalizace při překročení tohoto rozsahu. 

MultiBeam-Laser 3(1)

Automatický 3-bodový laser 635nm s
magneticky tlumeným kyvadlovým
systémem - nastaví se automaticky
během sekundy. Bezproblémová
manipulace. Otáčení těla umožňuje
horizontální nivelaci, zatímco dva vertikální lasery promítnou
laserovou olovnici od podlahy po strop. Přesnost 2mm/10m,
samonivelační rozsah 4°-6°, optická signalizace při překročení
tohoto rozsahu. 

a baterieBrašna

Přepravní kufr a baterie

Magnetická základna

Laserové
zjasňující brýle

Magnetická základna Popruh

Popruh

Vícebodové lasery

Objednací č.
(EAN kód)

BJPopis
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Popis Objednací č.
(EAN kód)

BJ

SuperLine 3D
Liniový laser pro nivelační práce na
všech površích. Nivelace v rozích je
díky 3D jemnému nastavení
zjednodušena na jednu operaci. Tři
libely a speciální paprskové čočky.
Tento liniový laser může být zajištěn na všech površích díky
přiloženému přilnavému pásku, bez nebezpečí poškození.
MicroControl tlačítko dovoluje rychlé, přesné a jemné
vyrovnání laseru. Otočné tělo a značení ve stupních umožňuje
nastavení jakéhokoliv úhlu. Extrémně jasný laserový paprsek
(635nm, 5 mW, Třída 2M), přesnost 0,8mm/1m. 
Dodáváno s: přilnavé pásky, baterie

Křížové a liniové lasery

Informace na Tel: +420 581 746 256-8 / Fax: +420 581 746 255

SuperLine 2D
Liniový laser pro srovnávací práce na
všech podkladech. Otočná úhlová
stupnice znamená, že je možné
zařízení a kruhovou stupnici
nastavovat odděleně do všech úhlů.
Silné upevňovací magnety umožňují umístit přístroj na všechny
magnetické povrchy. Přesnost 1 mm/1 m, podsvícená libela.
Upevnění je možné také pomocí ConTacts zabezpečovacími
pásky. Dodáváno s bateriemi

ConTacts (1)

Upevňovací pásky k bezpečnému
připevnění předmětů na všech druzích
podkladů.  Nezanechává stopy.
Jednoduché odstranění. Rozmanitá
škála použití.

SuperSquare-Laser
Laserové paprsky promítané pod
vzájemným úhlem 90°. Ideální přístroj
pro všechny druhy pokládky podlah a
dlažby. Při položení na podlahu se
paprsek promítne jak na podlahu, tak
na zeď. Dvě libely umožňují vertikální vyrovnání při přiložení na
zeď. Paprsky v úhlu na sebe kolmém ulehčují položení první
kachle podlahy. Přesnost promítnutého úhlu 0,05°, přesnost
vertikální laserové linky 0,5mm/1m, zabudované vyrovnávací
nožičky, podsvícené libely, 1/4" závit pro umístění na stativ. 

Dodáváno s: laserové zjasňující brýle, 
ochranné pouzdro, baterie

Laserové
zjasňující brýle

Přepravní kufr a baterie

MICRO-
CONTROL
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Informace na Tel: +420 581 746 256-8 / Fax: +420 581 746 255
Popis Objednací č.

(EAN kód)
BJ

SuperCross-Laser 2
Laser určený pro dokončovací práce v
interiérech vybavený dvěmi laserovými
linkami. Kyvadlový systém automaticky
paprsky srovnává do roviny až při
náklonu 4,5°, je magneticky tlumený,
uzamykatelný pro ochranu při přenášení. Přesnost 5mm/10m.
Režim "Tilt" umožňuje vytyčení úhlu. Nastavitelný držák
umožňuje umístit přístroj na stativ nebo přímo na zeď.

Křížové a liniové lasery

Nastavitelný držák

a baterieNastavitelný držák

a baterieNastavitelný držák

NOVINKA

a baterieOchranné pouzdro pro
SuperCross-Laser 2

SuperCross-Laser Set 330 cm
Stejný jako SuperCross-Laser 2,
doplněn o 330 cm teleskopický stojan.

Ochranné pouzdro pro
SuperCross-Laser 2

330 cm teleskopický stojan
Dodáváno s: ochranný obal

Ochranné pouzdro pro
SuperCross-Laser 3

SuperCross-Laser 3
Křížový laser doplněn o referenční 
vertikální linku, která svírá 90° úhel k
přední vertikální lince. Automatické
vyrovnávání díky magneticky 
tlumenému kyvadlovému systému.
Samonivelační rozsah 5°. Kyvadlový vyrovnávací systém lze
uzamknout pro ochranu při přenášení přístroje. 
Přesnost 5 mm / 10 m. Funkce Tilt umožňuje uzamknout kyv-
adlový systém pro naklánění přístroje a vypuštění paprsků pod
libovolným úhlem. Výškově stavitelný držák lze umístit na stativ
i přímo na zeď.
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AutoCross-Laser 2 
Křížový laser pro dokončovací práce v interiérech s dvěmi
jasně viditelnými laserovými linkami. Magneticky tlumený
kyvadlový systém pro automatické vyrovnání, 3-6°
samonivelační rozsah. Kyvadlo může být uzamčeno pro
ochranu při přenášení. Magnetická základna přístroje jej činí
velmi praktickým - může být upevněn na stativ, na zeď i na
magnetické objekty. Přesnost 3mm/10m. Maximální dosah
laserového přijímače 50m.
RX-Ready: Přijímač laserového paprsku, o který je možno
přístroj doplnit, umožňuje detekci laserové linky až do
vzdálenosti 50m - ideální pro venkovní použití.

Přepravní
kufr

a baterieMagnetická základna

Přepravní kufrLaserový
přijímač
RX 50

a baterieUniverzální
držák

Základna

AutoCross-Laser 3P (1)

Profesionální křížový laser se 3 laserovými linkami a laserovou
olovnicí. Díky kříži směřujícímu vzhůru a laserové olovnici je 
snadné určit body ve vertikální rovině od podlahy až ke stropu.
Kyvadlový systém pro automatické vyrovnání, 3,5° samonivelační
rozsah s magnetickým tlumením. Kyvadlo může být uzamčeno 
pro ochranu při přenášení. Na otočné základně se stupnicí může
být přístroj natáčen do požadovaného směru. Přesnost 3mm/10m. 
RX-Ready: Přijímač laserového paprsku, o který je možno přístroj
doplnit, umožňuje detekci laserové linky až do vzdálenosti 
50m - ideální pro venkovní použití.

a baterieBrašnaLaserové
zjasňující brýle

Laserové
zjasňující brýle

Základna se 
stavitelnými nožkami

Adaptér na stativ
(pro klikové stativy)

NOVINKA AutoCross-Laser 360° PowerBright RX
Křížový laser s velmi jasným laserovým paprskem s horizontální
linkou, která je promítnuta v 360° kolem celého přístroje.
Přístroj je ideální pro vypuštění paprsku nízko při podlaze díky
odnímatelné základně a nízko umístěnými moduly s laserovým
paprskem. Speciální vysoce výkonné diody vypouštějí velmi
dobře viditelné linky. Funkce Tilt umožňuje uzamknout kyvad-
lový systém pro naklánění přístroje a vypuštění paprsků pod
libovolným úhlem. Dosah přijímače laserového paprsku je v
závislosti na světelných podmínkách až do 50 m. Kyvadlový
systém pro automatické vyrovnávání paprsků. Samonivelační
rozsah 2,5°. Kyvadlový vyrovnávací systém lze uzamknout pro
ochranu při přenášení přístroje. Přesnost 2 mm / 10 m.

max. 50 m
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AutoCross-Laser 4P RX (1)

Křížový laser se 4 laserovými linkami a laserovou olovnicí.
Laserový přijímač dokáže detekovat laserový paprsek bez
ohledu na světelné podmínky - ideální pro všechny druhy prací
v interiérech i exteriérech. Speciální nastavení laserových
paprsků vytváří na zdech, podlaze i stropu souvislé linky.
Laserový kříž na horní straně spolu s laserovou olovnicí na
straně spodní vypustí paprsek současně od podlahy po strop.
Magneticky tlumený kyvadlový systém pro automatické
vyrovnání, 3° samonivelační rozsah. Kyvadlo může být
uzamčeno pro ochranu při přenášení. Otočná základna
umožňuje přesné natočení do požadované polohy. Přesnost
2mm/10m. Dosah laserového přijímače 50m.

Přepravní kufrLaserový
přijímač
RX 50

a baterieAdaptér na stativ
(pro klikové stativy)

Univerzální
držák

Laserové
zjasňující brýle

AutoCross-Laser 2C 
Křížový laser doplněný o laserovou olovnici na spodní straně
přístroje. Magneticky tlumený kyvadlový systém pro
automatické vyrovnání, 3° samonivelační rozsah. Široký
paprsek vertikální linky. Kyvadlo může být uzamčeno pro
ochranu při přenášení. Na otočné základně se stupnicí může
být přístroj natáčen do požadovaného směru. Přesnost
2mm/10m. Maximální dosah laserového přijímače 50m.
RX-Ready: Přijímač laserového paprsku, o který je možno
přístroj doplnit, umožňuje detekci laserové linky až do
vzdálenosti 50m - ideální pro venkovní použití.

a baterieAdaptér na stativ
(pro klikové stativy)

Přepravní kufr

AutoCross-Laser 2C RX
Křížový laser doplněný o laserovou olovnici na spodní straně
přístroje. Laserový přijímač může detekovat laserový paprsek
bez ohledu na světelné podmínky - ideální pro všechny
druhy prací v interiérech i v exteriérech. Magneticky
tlumený kyvadlový systém pro automatické vyrovnání, 
3° samonivelační rozsah. Široký paprsek vertikální linky.
Kyvadlo může být uzamčeno pro ochranu při přenášení. 
Na otočné základně se stupnicí může být přístroj natáčen
do požadovaného směru. Přesnost 2mm/10m. Maximální
dosah laserového přijímače 50m.

Laserový
přijímač
RX 50

Univerzální
držák

a baterieAdaptér na stativ
(pro klikové stativy)

Přepravní kufrNabíječka vč.
výkonných
nabíjecích baterií

Nabíječka vč.
výkonných
nabíjecích baterií

NOVINKA

max. 50 m
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a baterieAdaptér na stativ
(pro klikové stativy)

Přepravní kufr

a baterieAdaptér na stativ
(pro klikové stativy)

Přepravní kufr

Laserový
přijímač
RX 50

Univerzální
držák

a baterieAdaptér na stativ
(pro klikové stativy)

Přepravní kufr

Nabíječka vč.
výkonných
nabíjecích baterií

Nabíječka vč.
výkonných
nabíjecích baterií

Nabíječka vč.
výkonných
nabíjecích baterií

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Laserové
zjasňující brýle

Laserové
zjasňující brýle

AutoCross-Laser 3C
Křížový laser doplněn o referenční vertikální linku, která svírá 90°
úhel k přední vertikální lince a laserovou olovnici. Laserový kříž
promítnutý na strop spolu s laserovou olovnicí vypuštěnou směrem
k podlaze zajišťuje přesnou vertikální rovinu procházející středem
přístroje. Automatické vyrovnání díky magneticky tlumenému kyv-
adlovému systému. Samonivelační rozsah 3°. Kyvadlový vyrovnávací
systém lze uzamknout pro ochranu při přenášení přístroje. K 
přesnému nasměrování paprsků lze přístroj otáčet na základně
pomocí knoflíku pro jemné otáčení. Výškově nastavitelné nožičky 
s odnímatelnými gumovými koncovkami, které zabraňují sklouznutí
přístroje na hladkém povrchu. Přesnost 2 mm / 10 m. RX-Ready:
Přijímač laserového paprsku, kterým lze doplnit tento přístroj,
dokáže detekovat paprsek až do 50 m v závislosti na 
světelných podmínkách - ideální pro venkovní použití.

AutoCross-Laser 4C PowerBright
Robustní křížový laser s 4 velmi jasnými laserovými linkami, laserovou 
olovnicí a krytem odolným proti nárazům. Speciální vysoce výkonné diody
vypouštějí velmi dobře viditelné linky.Přímá funkce olovnice využívající
laserový kříž vypuštěný na strop a laserovou olovnici směřující na podlahu.
Tři vertikální laserové linky vzájemně svírají 90° úhel. Automatické 
vyrovnávání díky magneticky tlumenému kyvadlovému systému.
Samonivelační rozsah 3°. Kyvadlový vyrovnávací systém lze uzamknout 
pro ochranu při přenášení přístroje. K přesnému nasměrování paprsků lze
přístroj otáčet na základně pomocí knoflíku pro jemné otáčení. Výškově
nastavitelné nožičky s odnímatelnými gumovými koncovkami, které
zabraňují sklouznutí přístroje na hladkém povrchu. Přesnost 2 mm / 10 m.
RX-Ready: Přijímač laserového paprsku, o který lze přístroj doplnit, dokáže
detekovat paprsek až do 50 m v závislosti na světelných 
podmínkách - ideální pro venkovní použití.

AutoCross-Laser 3C RX
Křížový laser doplněn o referenční vertikální linku, která svírá 90° úhel k
přední vertikální lince a laserovou olovnici. Laserový kříž promítnutý na
strop spolu s laserovou olovnicí vypuštěnou směrem k podlaze zajišťuje
přesnou vertikální rovinu procházející středem přístroje. Automatické
vyrovnání díky magneticky tlumenému kyvadlovému systému.
Samonivelační rozsah 3°. Kyvadlový vyrovnávací systém lze uzamknout
pro ochranu při přenášení přístroje. K přesnému nasměrování paprsků lze
přístroj otáčet na základně pomocí knoflíku pro jemné otáčení. Výškově
nastavitelné nožičky s odnímatelnými gumovými koncovkami, které
zabraňují sklouznutí přístroje na hladkém povrchu. Přesnost 2 mm / 10
m. RX-Ready: Přijímač laserového paprsku, kterým je přístroj doplněn,
dokáže detekovat paprsek až do 50 m v závislosti na světelných 
podmínkách - ideální pro venkovní použití.

max. 50 m
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Křížové a liniové lasery

Laserový
přijímač
RX 50

Univerzální
držák

a baterieAdaptér na stativ
(pro klikové stativy)

Přepravní kufrNabíječka vč.
výkonných
nabíjecích baterií

Laserový
přijímač
RX 50

Univerzální
držák

a baterieAdaptér na stativ
(pro klikové stativy)

Přepravní kufrNabíječka vč.
výkonných
nabíjecích baterií

NOVINKA

NOVINKA AutoCross-Laser 4C PowerBright RX
Robustní křížový laser s 4 velmi jasnými laserovými linkami, laserovou
olovnicí a krytem odolným proti nárazům. Speciální vysoce výkonné diody
vypouštějí velmi dobře viditelné linky.Přímá funkce olovnice využívající
laserový kříž vypuštěný na strop a laserovou olovnici směřující na podlahu.
3 vertikální laserové linky vzájemně svírají 90° úhel. Automatické
vyrovnávání díky magneticky tlumenému kyvadlovému systému.
Samonivelační rozsah 3°. Kyvadlový vyrovnávací systém lze uzamknout pro
ochranu při přenášení přístroje. K přesnému nasměrování paprsků lze
přístroj otáčet na základně pomocí knoflíku pro jemné otáčení. Výškově
nastavitelné nožičky s odnímatelnými gumovými koncovkami, které
zabraňují sklouznutí přístroje na hladkém povrchu. Přesnost 2 mm / 10 m.
RX-Ready: Přijímač laserového paprsku, o který je přístroj doplněn, dokáže
detekovat paprsek až do 50 m v závislosti na světelných
podmínkách - ideální pro venkovní použití.

AutoCross-Laser 7C PowerBright RX
Křížový laser se 7 velmi jasnými laserovými linkami a laserovou 
olovnicí. 3 horizontální laserové diody vypouštějí souvislou linku
po celém obvodu přístroje tzn. v 360°. 4 vertikální speciální vysoce
výkonné diody vypouštějí velmi dobře viditelné linky a vzájemně
svírají 90° úhel. Přímá funkce olovnice využívající laserový kříž
vypuštěný na strop a laserovou olovnici směřující na podlahu.
Automatické vyrovnávání díky magneticky tlumenému kyvadlo-
vému systému. Samonivelační rozsah 2,5°. Kyvadlový vyrovnávací
systém lze uzamknout pro ochranu při přenášení přístroje. K 
přesnému nasměrování paprsků lze přístroj otáčet na základně
pomocí knoflíku pro jemné otáčení. Výškově nastavitelné nožičky s
odnímatelnými gumovými koncovkami, které zabraňují sklouznutí
přístroje na hladkém povrchu. Přesnost 2 mm / 10 m. RX-Ready:
Přijímač laserového paprsku, o který je přístroj doplněn, dokáže
detekovat paprsek až do 50 m v závislosti na světelných pod-
mínkách - ideální pro venkovní použití.
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Křížové a liniové lasery

PrecisionCross-Laser PCL 8P RX
Velmi přesný křížový laser s 8 laserovými linkami, laserovou
olovnicí a laserovým přijímačem. 4 horizontální laserové
diody vytvářejí souvislou linku promítnutou v 360°. 4 verti-
kální laserové linky jsou vzájemně vyrovnány do pravých
úhlů. Ideální pro veškeré vyrovnávací práce. Laserový kříž na
horní straně spolu s laserovou olovnicí umožňují vypustit
paprsek od podlahy až ke stropu. Elektronické polohovací
motorky kontrolované teplotně stabilními senzory pro auto-
matické vyrovnání, 4° samonivelační rozsah. Díky otočné
základně může být přístroj velice přesně natáčen do
požadovaného směru. Přesnost 1mm/10m, maximální
dosah laserového přijímače 50m.

Laserový
přijímač
RX 50

Univerzální
držák

Přepravní kufr a baterieAdaptér na stativ
(pro klikové stativy)

Nabíječka vč.
výkonných
nabíjecích baterií

Laserový
přijímač
RX 50

Univerzální
držák

Přepravní kufr a baterieAdaptér na stativ
(pro klikové stativy)

Nabíječka vč.
výkonných
nabíjecích baterií

PrecisionCross-Laser PCL 5P RXR
Velmi přesný křížový laser s 5 laserovými linkami, laserovou
olovnicí a laserovým přijímačem. Laserový kříž na horní
straně spolu s laserovou olovnicí lze vypustit od podlahy ke
stropu. 4 vertikální laserové linky jsou vzájemně vyrovnány
do pravých úhlů. Ideální pro veškeré vyrovnávací práce.
Elektronické polohovací motorky kontrolované teplotně
stabilními senzory pro automatické vyrovnání, 3°
samonivelační rozsah. Dálkové ovládání motorku pro
otáčení na základně. Toto umožňuje lehké a zároveň velice
přesné natáčení laserových paprsků. Přesnost 1mm/10m,
maximální dosah laserového přijímače 50m.

Laserový
přijímač
RX 50

a baterieAdaptér na stativ
(pro klikové stativy)

Univerzální
držák

Dálkový
ovladač

Přepravní kufrNabíječka vč.
výkonných
nabíjecích baterií

PrecisionCross-Laser 6P RX
Velmi přesný křížový laser s 6 laserovými linkami, laserovou 
olovnicí a přijímačem paprsku. 2 horizontální laserové linky 
vytvářejí souvislou linku v rozsahu 200°. 4 vertikální linky
vzájemně svírají 90° úhel. Ideální pro širokou škálu 
vyrovnávacích prací. Funkce olovnice využívající laserový kříž
vypuštěný na strop a laserovou olovnici směřující na podlahu.
Elektronické polohovací motorky kontrolované teplotně 
stabilními senzory pro automatické vyrovnávání. Samonivelační
rozsah 4°. K přesnému nasměrování paprsků lze přístroj otáčet
na základně pomocí knoflíku pro jemné otáčení. Přesnost 1
mm / 10 m. RX-Ready: Přijímač laserového paprsku, o který je
přístroj doplněn, dokáže detekovat paprsek až do 50 m v 
závislosti na světelných podmínkách - ideální pro 
venkovní použití.

max. 50 m
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Křížové a liniové lasery

PrecisionCross-Laser PCL 10 RX
Velmi přesný křížový laser s 10 laserovými linkami a laserovým
přijímačem. 4 horizontální laserové diody vytvářejí souvislou
linku promítnutou v 360°. Celkem 6 vertikálních laserových
diod vytváří 2 souvislé linky promítnuté v 360°. Tyto jsou
vzájemně vyrovnány do pravých úhlů - ideální pro veškeré
vyrovnávací práce, včetně podlahářských. Laserový kříž na
horní a spodní straně umožňují vypustit laserovou olovnici od
podlahy až ke stropu. Elektronické polohovací motorky
kontrolované teplotně stabilními senzory pro automatické
vyrovnání, 2° samonivelační rozsah. Díky otočné základně
může být přístroj velice přesně natáčen do požadovaného
směru. Přesnost 1mm/10m, maximální dosah laserového
přijímače 50m.

Přepravní kufrLaserový
přijímač
RX 50

a baterieAdaptér na stativ
(pro klikové stativy)

Univerzální
držák

Nabíječka vč.
výkonných
nabíjecích baterií

EvolutionCross-Laser 8P PowerBright RX
Velmi přesný křížový laser s 8 laserovými linkami, laserovou
olovnicí a laserovým přijímačem. 4 horizontální laserové
diody vytvářejí souvislou linku promítnutou v 360°. 4 verti-
kální laserové linky jsou vzájemně vyrovnány do pravých
úhlů. Ideální pro veškeré vyrovnávací práce. Laserový kříž na
horní straně spolu s laserovou olovnicí umožňují vypustit
paprsek od podlahy až ke stropu. Elektronické polohovací
motorky kontrolované teplotně stabilními senzory pro auto-
matické vyrovnání, 4° samonivelační rozsah. Díky otočné
základně může být přístroj velice přesně natáčen do
požadovaného směru. Přesnost 1mm/10m, maximální
dosah laserového přijímače 50m.

Laserový
přijímač
RX 50

Univerzální
držák

Přepravní kufr a baterieAdaptér na stativ
(pro klikové stativy)

Nabíječka vč.
výkonných
nabíjecích baterií

NOVINKA
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Přepravní kufr

Přepravní kufr

Greenline-Laser 2P (1)

Zelený křížový laser s magneticky tlumeným kyvadlovým
systémem pro automatické vyrovnání, 3° samonivelační
rozsah. Kyvadlo lze uzamknout pro ochranu při přenášení.
Přístroj může být natáčen na otočné základně pro dosažení
velice přesného nasměrování laserových paprsků. Otočnou
základnu lze odstranit a následně přístroj umístit na stativ.
Přesnost 2mm/10m. Doplněn o laserovou olovnici na horní a
spodní straně.

Laserové
zjasňující brýle

Základna se
stavitelnými
nožkami

Greenline-Laser 1 Pro
Zelený liniový laser, 522-542 nm, jak pro pozemní práce, tak
pro horizontální a vertikální vyrovnávání přímo na zdi. Délka a
intenzita laserové linky je nastavitelná. Přístroj lze připevnit na
zeď s použitím speciálních trnů a přesně vyrovnán excentrickým
mechanismem. Rovnoběžné posouvání může být vykonáno
díky přesnému nastavení laserové linky k okrajům těla
přístroje. Přídavné magnety na spodní straně umožňují přístroj
umístit na kovové konstrukce. Přesnost: 5mm/10m. 

Laserové
zjasňující brýle

Síťový adaptér /
Nabíječka

Síťový adaptér /
Nabíječka

Vysoce
výkonné
baterie

Vysoce
výkonné
baterie

Magnetická
cílová

destička

Zelené lasery – 12-krát jasnější než červené. 
Na jakou vzdálenost je laserový paprsek viditelný zrakem závisí na barvě a vlnové
délce laserového paprsku. Je to dáno fyziologií lidského oka - zelená barva se nám
jeví jasnější než červená. V závislosti na okolních světelných podmínkách se nám
tedy zelené lasery jeví častěji lépe viditelné než červené - a konečně v interiérech až
12x. To umožňuje promítnutí paprsku i na tmavé povrchy, na větší vzdálenosti i při
velmi jasných světelných podmínkách. Pro srovnání rozdílů ve viditelnosti laserů byl
jako standart použit červený laser o vlnové délce 635 nm.

Úhlová deska pro  GL 1 Pro
S touto deskou spolu s Greenline-Laser
1 Pro lze na podlahu velice přesně a
rychle pokládat kachle a panely.
Přístroj velice snadno promítne 45° a
90° úhly. Práce může být prováděna
jedním i více přístroji současně.

Popis Objednací č.
(EAN kód)

BJ

Křížové a liniové lasery

Informace na Tel: +420 581 746 256-8 / Fax: +420 581 746 255
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Rotační lasery

AutoLite-Laser Green (1)

Plně automatický rotační laser s technologií zeleného laseru, 5°
samonivelační rozsah, Přesnost 1mm/10m. Elektronické libely a
polohovací motorky kontrolovány teplotně stabilními senzory
pro automatické vyrovnání. Doplněn o červenou laserovou
olovnici. Režimy laseru: bod, scan, rotování, režim dálkového
přijímače. Všechny režimy lze ovládat dálkově. Dosah
laserového přijímače do 200m při doplnění o laserový přijímač
SensoLite 310.

Přepravní kufrSíťový adaptér /
Nabíječka

Commander
50

a baterie

Informace na Tel: +420 581 746 256-8 / Fax: +420 581 746 255
Popis Objednací č.

(EAN kód)
BJ

Vysoce
výkonné
baterie

Commander
50

Titanium Green
Plně automatický rotační laser s technologií zeleného laseru ve
vysoce odolném provedení vnější skořepiny. 
5° samonivelační rozsah, přesnost 1mm/10m. Elektronické
libely a polohovací motorky jsou kontrolovány teplotně
stabilními senzory pro automatické vyrovnání. Režimy laseru:
bod, scan, rotování, režim dálkového přijímače. Všechny režimy
lze ovládat dálkově pomocí Commanderu 50. Dosah
laserového přijímače do 200m při doplnění o laserový přijímač
SensoLite 310.

Commander
50

Přepravní kufrVysoce
výkonné
baterie

a baterieSíťový adaptér /
Nabíječka

Přepravní kufrVysoce
výkonné
baterie

Síťový adaptér /
Nabíječka

Držák
baterie

a baterie

Revolution Green
Plně automatický robustný rotační laser využívající technologii
zeleného paprsku. Samonivelační rozsah 4°. Přesnost 1 mm / 10
m. Automatické vyrovnávání zajišťují elektronické libely spolu s
polohovacími motorky, které jsou kontrolovány teplotně stabilními
senzory. Režim laseru: bod, scan, rotování, režim dálkového 
přijímače. Doplňkové funkce: AntiShake pro rychlé vyrovnání na
vibrujícím povrchu a při silnějším větru; funkce Single-slope pro
manuální sklonění v ose X nebo v ose Y, pracuje i se zapnutou
funkcí ADS. Rotační laser je možné doplnit o přijímač laserového
paprsku SensoLite 310 s dosahem až do 200 m v závislosti na
světelných podmínkách.

NOVINKA
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Informace na Tel: +420 581 746 256-8 / Fax: +420 581 746 255

BeamControl-Master
Basic-Plus 120
Rotační laser, přesnost 2mm/10m. Speciální pozinkovaná
základna zaručuje dlouhou stabilitu. Režim laseru: bod, scan,
rotování, režim dálkového přijímače. Všechny režimy lze
ovládat dálkově. Dosah laserového přijímače do 120m.

BrašnaSenso-
Commander
120

Univerzální
držák

a baterie

AQuaPro 120
Automatický rotační laser s rychlou horizontální samonivelací,
vertikální nastavení pomocí stavitelné nožičky. Magneticky
tlumený kyvadlový systém s 3,5° samonivelačním rozsahem.
Kyvadlo lze uzamknout pro ochranu při přenášení. Přesnost
3mm/10m. Režim laseru: rotování, režim dálkového přijímače.
Dosah laserového přijímače do 120m.

Podstavec na
stěnu/podlahu

a baterieSensoLite
120

Univerzální
držák

Rotační lasery

Brašna

Popis Objednací č.
(EAN kód)

BJ

BeamControl-Master BCM Stativ-Set 120
Rotační laser, přesnost 2 mm / 10 m. Pozinkovaná platforma
zajišťuje dlouhou životnost. Režimy laseru: bod, scan, rotování,
režim dálkového přijímače. Všechny funkce lze ovládat
dálkově. Celý set obsahuje rotační laser, silný hliníkový stativ,
flexi nivelační lať a přijímač laserového paprsku s dálkovým
ovládáním. Dosah přijímače paprsku 120 m.

BrašnaSenso-
Commander
120

Univerzální
držák

a baterieHliníkový
odlehčený stativ
165 cm

Flexi
nivelační lať

man man man

auto man man

IP  54
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man man man
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635nm
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AquaPro 210
Automatický rotační laser s rychlou horizontální samonivelací,
vertikální nastavení pomocí stavitelné nožičky. Magneticky
tlumený kyvadlový systém s 3,5° samonivelačním rozsahem.
Kyvadlo lze uzamknout pro ochranu při přenášení. Přesnost
2mm/10m. Režim laseru: rotování, režim dálkového přijímače.
Dosah laserového přijímače do 200m.

Přepravní kufrPodstavec na
stěnu/podlahu

Síťový adaptér /
Nabíječka

a baterieSensoLite
210

Univerzální
držák

Informace na Tel: +420 581 746 256-8 / Fax: +420 581 746 255
Popis Objednací č.

(EAN kód)
BJ

Rotační lasery

AQuaMaster 310
Automatický rotační laser s rychlou horizontální samonivelací,
vertikální nastavení pomocí stavitelné nožičky. Magneticky
tlumený kyvadlový systém s 3,5° samonivelačním rozsahem.
Kyvadlo lze uzamknout pro ochranu při přenášení. Přesnost
2mm/10m. Režim laseru: bod, scan, rotování, režim dálkového
přijímače. Doplněný o funkci 90° referenčního zaměřovacího
paprsku. Všechny režimy lze ovládat dálkově. Dosah laserového
přijímače do 300m.

Přepravní
kufr

Podstavec na
stěnu/podlahu

Síťový adaptér /
Nabíječka

a baterieNabíjecí
baterie

Oddělení
baterií

Senso-
Commander
300

Univerzální
držák

Vysoce
výkonné
baterie

AQuaMaster 120
Automatický rotační laser s rychlou horizontální samonivelací,
vertikální nastavení pomocí stavitelné nožičky. Magneticky
tlumený kyvadlový systém s 3,5° samonivelačním rozsahem.
Kyvadlo lze uzamknout pro ochranu při přenášení. Přesnost
2mm/10m. Režim laseru: bod, scan, rotování, režim dálkového
přijímače. Doplněný o funkci 90° referenčního zaměřovacího
paprsku. Všechny režimy lze ovládat dálkově. Dosah laserového
přijímače do 120m.

Přepravní kufrPodstavec na
stěnu/podlahu

a baterieOddělení
baterií

Senso-
Commander
120

Univerzální
držák

auto man man

auto man man
HIGH
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Informace na Tel: +420 581 746 256-8 / Fax: +420 581 746 255

Rotační lasery

Popis Objednací č.
(EAN kód)

BJ

AutoControl-Master 120
Automatický rotační laser, 6° samonivelační rozsah, přesnost
1mm/10m. Elektronické libely a polohovací motorky kontrolo-
vané teplotně stabilními senzory pro automatické vyrovnání.
Režim laseru: bod, scan, rotování a režim dálkového přijímače.
Všechny funkce lze ovládat dálkově. Dosah laserového 
přijímače do 120m.

Přepravní kufrDržák
baterie

a baterie

AutoControl-Master 310
Automatický rotační laser, 6° samonivelační rozsah, přesnost
1mm/10m. Elektronické libely a polohovací motorky kontrolo-
vané teplotně stabilními senzory pro automatické vyrovnání.
Režim laseru: bod, scan, rotování a režim dálkového přijímače.
Všechny funkce lze ovládat dálkově. Dosah laserového 
přijímače do 300m.

Přepravní kufrVysoce
výkonné
baterie

Síťový adaptér /
Nabíječka

Držák
baterie

Senso-
Commander
Pro 310

Univerzální
držák

a baterie

SensoLite
310

Univerzální
držák

Commander
50

Senso-
Commander
120

Univerzální
držák

Přepravní kufrVysoce
výkonné
baterie

Síťový adaptér /
Nabíječka

Držák
baterie

a baterie

NOVINKA

NOVINKA

Revolution 310 S
Plně automatický robustný rotační laser. Samonivelační rozsah
4°. Přesnost 1 mm / 10 m. Automatické vyrovnávání zajišťují
elektronické libely spolu s polohovacími motorky, které jsou 
kontrolovány teplotně stabilními senzory. Režimy laseru: bod,
scan, rotování, režim dálkového přijímače. Doplňkové funkce:
AntiShake pro rychlé vyrovnání na vibrujícím povrchu a při
silnějším větru; funkce Single-slope pro manuální sklonění v ose
X nebo v ose Y, pracuje i se zapnutou funkcí ADS. Rotační laser
je doplněn o přijímač laserového paprsku SensoLite 310 s 
dosahem až do 300 m v závislosti na světelných podmínkách.

auto auto man
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SensoMaster
400

Univerzální
držák

Commander
50

Informace na Tel: +420 581 746 256-8 / Fax: +420 581 746 255
Popis Objednací č.

(EAN kód)
BJ

Rotační lasery

Vysoce
výkonné
baterie

SensoLite
310

Univerzální
držák

a bateriePřepravní kufr

DuraMax 310 S
Profesionální rotační laser s vysoce odolnou konstrukcí -
horizontální nivelace i v těch nejhorších podmínkách okolního
prostředí. 5° horizontální samonivelační rozsah. Přesnost
1mm/10m. Elektronické libely a polohovací motorky
kontrolované teplotně stabilními senzory pro automatické
vyrovnání. Režim laseru: režim dálkového přijímače.
Jednoduché ovládání jedním tlačítkem. Všechny funkce lze
ovládat dálkově s použitím Commanderu 50. Dosah
laserového přijímače do 300m.

Síťový adaptér /
Nabíječka

Commander
50

Vysoce
výkonné
baterie

SensoMaster
400

Univerzální
držák

a bateriePřepravní kufr

DuraMax 400 S
Profesionální rotační laser s vysoce odolnou konstrukcí -
horizontální nivelace i v těch nejhorších podmínkách okolního
prostředí. 5° horizontální samonivelační rozsah. Přesnost
1mm/10m. Elektronické libely a polohovací motorky
kontrolované teplotně stabilními senzory pro automatické
vyrovnání. Režim laseru: režim dálkového přijímače.
Jednoduché ovládání jedním tlačítkem. Všechny funkce lze
ovládat dálkově s použitím Commanderu 50. Rotační laser je
doplněn o velmi výkonný přijímač laserového paprsku, který
zobrazuje i vzdálenost (výšku) od laserového paprsku v
milimetrech. Dosah až přes 300 m v závislosti na světelných
podmínkách.

Síťový adaptér /
Nabíječka

Commander
50

Přepravní kufrVysoce
výkonné
baterie

Síťový adaptér /
Nabíječka

Držák
baterie

a baterie

NOVINKA

NOVINKA Revolution 400 S
Plně automatický robustný rotační laser. Samonivelační rozsah 4°.
Přesnost 1 mm / 10 m. Automatické vyrovnávání zajišťují elektro-
nické libely spolu s polohovacími motorky, které jsou kontrolovány
teplotně stabilními senzory. Režimy laseru: bod, scan, rotování,
režim dálkového přijímače. Doplňkové funkce: AntiShake pro
rychlé vyrovnání na vibrujícím povrchu a při silnějším větru; funkce
Single-slope pro manuální sklonění v ose X nebo v ose Y, pracuje i
se zapnutou funkcí ADS. Rotační laser je doplněn o velmi výkonný
přijímač laserového paprsku, který zobrazuje i vzdálenost (výšku)
od laserového paprsku v milimetrech. Dosah až přes 300 m v
závislosti na světelných podmínkách.
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Rotační lasery

Popis Objednací č.
(EAN kód)

BJ

Informace na Tel: +420 581 746 256-8 / Fax: +420 581 746 255

Vysoce odolná skořepina
DuraMax, Titanium a DualAxis - tyto laserové přístroje
charakterizuje speciální pogumování pro ochranu při
nárazech. Mají výhodu spolehlivé ochrany proti poškození –
která je důležitá pro práce ve zhoršených podmínkách,
které jsou jsou typické pro prostředí stavenišť.

Vodovzdornost IP 66
Přístroje s touto třídou ochrany jsou chráněny před
vniknutím prachu a před stříkající vodou. To
znamená, že je lze použít za jakéhokoliv počasí.

Efektivní napájení
Dlouhá výdrž používaných nabíjecích baterií nebo
použití vhodných náhradních baterií zajišťuje
flexibilitu přístroje. Přístroje mohou být také
připojeny přímo na zdroj napájení. To zvyšuje
produktivitu.

Titanium 400 S
Plně automatický rotační laser s vysoce odolnou konstrukcí. 
5° samonivelační rozsah, přesnost 1mm/10m. Elektronické
libely a polohovací motorky kontrolované teplotně stabilními
senzory pro automatické vyrovnání. Režim laseru: bod, scan,
rotování, režim dálkového přijímače. Všechny funkce lze
ovládat dálkově s Commanderem 50. Rotační laser je doplněn
o velmi výkonný přijímač laserového paprsku, který zobrazuje i
vzdálenost (výšku) od laserového paprsku v milimetrech. Dosah
až přes 300 m v závislosti na světelných podmínkách.

Přepravní kufrVysoce
výkonné
baterie

SensoMaster
400

Univerzální
držák

a baterieSíťový adaptér /
Nabíječka

Commander
50

Titanium 310 S
Plně automatický rotační laser s vysoce odolnou konstrukcí. 
5° samonivelační rozsah, přesnost 1mm/10m. Elektronické
libely a polohovací motorky kontrolované teplotně stabilními
senzory pro automatické vyrovnání. Režim laseru: bod, scan,
rotování, režim dálkového přijímače. Všechny funkce lze
ovládat dálkově s Commanderem 50. Dosah laserového
přijímače do 300m.

Přepravní kufrVysoce
výkonné
baterie

SensoLite
310

Univerzální
držák

a baterieSíťový adaptér /
Nabíječka

Commander
50

NOVINKA
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Informace na Tel: +420 581 746 256-8 / Fax: +420 581 746 255
Popis Objednací č.

(EAN kód)
BJ

Rotační lasery

DualAxis Laser 310 S
2-osý sklonový laser s vysoce odolnou konstrukcí pro bytové a
průmyslové inženýrství, 5° horizontální samonivelační rozsah,
přesnost 0,5mm/10m. Elektronické libely a polohovací motorky
kontrolované teplotně stabilními senzory pro automatické
horizontální vyrovnání. Odchylka druhé osy od horizontální
roviny je digitálně nastavitelná v ose X a Y. Laserový paprsek
lze po částech vypínat. Režim laseru: rotování, režim dálkového
přijímače. Maximální rychlost rotace paprsku 1100 ot./min.
Teleskopický zaměřovač umožňuje snadnější a rychlejší
zamíření paprsku. Velký podsvícený LC displej. Všechny funkce
lze ovládat dálkově pomocí Commanderu DAL. Dosah
laserového přijímače do 300m.

DalekohledSensoLite
310

Univerzální
držák

Commander
DAL

Přepravní kufrVysoce
výkonné
baterie

a baterieSíťový adaptér /
Nabíječka

Vodovzdorné laserové přijímače
SensoCommander 310 a SensoLite 310 jsou
vybavené vodotěsnou skořepinou s ochranou 
IP 66.

Dalekohledový zaměřovač pro směrování
DualAxis-Laser. Tento zaměřovač zajišťuje
přesné vyrovnání DualAxis-Laseru v osách X a
Y. Jednoduchá 90° rotace usnadněná
magnetickým upnutím.

DalekohledSensoMaster
400

Univerzální
držák

Commander
DAL

Přepravní kufrVysoce
výkonné
baterie

a baterieSíťový adaptér /
Nabíječka

DualAxis-Laser 400 S
Rotační laser je doplněn o velmi výkonný přijímač laserového
paprsku, který zobrazuje i vzdálenost (výšku) od laserového
paprsku v milimetrech. Dosah až přes 300 m v závislosti na
světelných podmínkách.

NOVINKA

HIGH
SPEED

auto auto x auto y
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Popis Objednací č.
(EAN kód)

BJ

Příslušenství

SensoLite 120 Set
Laserový přijímač pro rotační lasery, receptor laseru s dosahem
120m pro červené i zelené lasery. Magnet na horní straně.
Velmi jasné LED diody na přední a zadní straně. SpotLite
funkce (vyznačující paprsek). Dodáváno s: držák

Commander 50
Infračervené dálkové ovládání pro rotační lasery Titanium,
DuraMax, ACM, AQM a BCM s dosahem až do 50m.

SensoCommander 120 Set
Kombinuje laserový přijímač a infračervený dálkový ovladač pro
rotační lasery Titanium, DuraMax, ACM, AQM a BCM. Dosah
až 120m pro červené lasery. Magnet v horní části, velmi jasné
LED diody na přední a zadní straně, SpotLite funkce
(vyznačující paprsek). Dosah pro dálkové ovládání laserů do
15m. Dodáváno s: univerzální držák. Není určen pro zelené
lasery.

SensoMaster 400 Set
Vysoce výkonný laserový přijímač ve velmi odolném provedení pro
červené lasery s dosahem od 127 mm až do 300 m. Rozdíl výšky k
vytvořenému laserovému paprsku je na LC displeji na přední i
zadní straně zobrazován číslicemi nebo šipkovým diagramem.
Numerická hodnota vyjadřuje přesný výškový rozdíl vůči 

laserovému paprsku, šipkový diagram znázorňuje, kam posun-
out přístroj k dosažení roviny. Tři jasné LED diody na čelní
straně. Velmi jasné 

zvukové signály pomohou vyhledat střed laserového paprsku při
snížené viditelnosti znaků na displeji. Konstruován pro hrubé stav-
by a venkovní podmínky, s vodotěsnost a prachotěsnost třídy IP
67, speciální gumová ochrana. 
Dodáváno s: univerzální držák. Není určen pro zelené lasery.

Informace na Tel: +420 581 746 256-8 / Fax: +420 581 746 255

SensoCommander 310 Set
Kombinuje laserový přijímač a infračervený dálkový ovladač pro
rotační lasery Titanium, DuraMax, ACM, AQM a BCM. Dosah
až 300m pro červené lasery. Pěti-číselný LC displej na přední i
zadní straně. Různé akustické signály podporují vizuální
signalizaci, možný extrémně hlasitý bzučivý tón, SpotLite
funkce (vyznačující paprsek), magnet na horní a boční straně,
Dosah pro dálkové ovládání laserů do 15m. Dodáváno s:
univerzální držák. Není určen pro zelené lasery.

SensoLite 310 Set
Laserový přijímač pro rotační lasery. Pěti-číselný LC displej na
přední i zadní straně. Různé akustické signály podporují
vizuální signalizaci, možný extrémně hlasitý bzučivý tón,
SpotLite funkce (vyznačující paprsek), magnet na horní a boční
straně, dosah příjmu laserového paprsku až 300m pro červené
lasery, až 200m pro zelené lasery, velmi odolná konstrukce.
Dodáváno s: držák

RangeXtender RX 51
Laserový přijímač pro všechny druhy laserových přístrojů, které
podporují technologii RX-READY. S RX-READY laserové paprsky
pulsují ve vysoké frekvenci (10 kHz). Takový puls umožňuje
tomuto přijímači detekovat laserový paprsek do vzdálenosti až
50m. Univerzální držák umožňuje přijímač připevnit k nivelačním
latím. Dodáváno s: univerzální držák a baterie
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Popis Objednací č.
(EAN kód)

BJ

Příslušenství

Univerzální adaptér
Pro AQM, BCM Basic-Plus, ACL 3P, ACL 4P. Obsahuje
adaptéry pro: Evropu, Velkou Británii, Austrálii a USA. 6 V,
800 mA.

Připevňovací držáky
pro SensoPilot (2ks)

Přenosný displej pro SensoPilot
Tento přenosný displej umožňuje přenést naměřenou hodnotu
ze SensoPilotu Pro – obsluze stroje umožňuje kontrolovat např.
výšku ramene stroje přímo v kabině. Vhodné v případě, kde
nemá obsluha přímý výhled na SensoPilot Pro. Vysoce odolný
vodovzdorný a prachotěsný kryt s upevňovacím držákem. 

Dodáváno s: spojovací kabel k SensoPilot

SensoPilot Pro
Laserový přijímač pro kontrolu prací stavebních strojů. V kombinaci
s rotačním laserem umožňuje kontinuální kontrolu dosažené výšky
(hloubky). Každá z jeho čtyř přijímacích jednotek laserového
paprsku o délce 25cm dokáže přijmout laserový paprsek v okruhu
360°. Velké jasně svítící LED diody vyznačují srovnání k laseru.
Dosah 200m. Vysoce odolný vodovzdorný a prachotěsný kryt s
velmi silnými magnety pro upevnění nástroje ke strojnímu zařízení.
Není použitelný pro zelené lasery. Dodáváno s: vestavěná baterie,
nabíječka, propojovací kabel 12/24 V, pouzdro

Informace na Tel: +420 581 746 256-8 / Fax: +420 581 746 255

Magnetická cílová destička 
červená
s přilnavými magnety, svěrací držák a
dvojitá stupnice, pro všechny druhy
červených laserů. Např. při snižování
stropů, lze použít s Flexi latí.

Laserové zjasňující brýle zelené
Pro zlepšení viditelnosti promítnutého laserového paprsku na
delší vzdálenosti. Měly by být také použity při venkovním
použití laserových přístrojů. Pro zelené laserové paprsky.

Magnetická cílová destička
zelená
s přilnavými magnety, svěrací držák a
dvojitá stupnice, pro všechny druhy
zelených laserů. Např. při snižování
stropů.

Nabíječka baterií s bateriemi
Vysoce kvalitní nabíječka baterií se čtyřmi vysokokapacitními
bateriemi typu AA. Obsahuje adaptéry pro: Evropu, Velkou
Británii, Austrálii a USA.

100V – 240V AC 12V DCAdaptéry

NOVINKA

IP  66
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magnetic

020.711

magnetic



34

080.82

080.83

080.82-0

080.83-1

1

1

IQ

IQ

IQ

L

www.laserliner.com

Popis Objednací č.
(EAN kód)

VE

Automatické nivelační přístroje

Měření s automatickými nivelačními přístroji:    
Definování výškového rozdílu je vyobrazeno na příkladu. Nivelační
lať se v prvním kroku umístí v bodě A. Optický systém nivelačního
přístroje se automaticky horizontálně vyrovná. S pomocí optického
zaměřovacího značení lze odečíst rozdíl mezi bodem A a
zaměřovací čárou, zobrazeno modrou šipkou. Nivelační lať nyní
může být přesunuta do jakéhokoli bodu B a následně vyčtěte
druhou naměřenou hodnotu skrze zaměřovač. 

Kalkulace výškového rozdílu: Výška A - Výška B = Výškový rozdíl H.

Automatický optický nivelační
přístroj AL 22 Classic
Velmi kvalitní jasná optika, praktický
zaměřovací hledáček, magneticky 
tlumený kompenzátor, zvětšení 22x,
Standartní odchylka 3mm/km, 360°
horizontální stupnice, 400 gradiánová stupnice na objednávku.
Nitkovitý kříž lze kalibrovat ve všech směrech díky 2 vysoce kvalitním
osám. Se zařízením pro ochranu při přenášení. Dodáváno s: přepra-
vní obal s popruhem, olovnice, imbusový klíč, kalibrovací jehlajehlu

Automatický optický nivelační
přístroj AL 26 Classic
Velmi kvalitní jasná optika, praktický
zaměřovací hledáček, magneticky 
tlumený kompenzátor, zvětšení 26x,
Standardní odchylka 2,5mm/km, 360°
horizontální stupnice, 400 gradiánová stupnice na objednávku.
Nitkovitý kříž lze kalibrovat ve všech směrech díky 2 vysoce kvalit-
ním osám. Se zařízením pro ochranu při přenášení. Dodáváno s:
přepravní obal s poutkem, olovnice, imbusový klíč, kalibrovací jehla

E-stupnice pro velké vzdálenosti:     
Tento speciální způsob dělení stupnice
usnadňuje odečítání na jakékoliv velké
vzdálenosti. I v případě, že je centimetrové
dělení nečitelné, se mohou odečítat hodnoty
pomocí oddílů E, které jsou 5 cm vysoké, v
červeném a černém členění. Velikost tohoto
oddílu (červené a černé) je 1dm (1dm = 10cm).

360°
hori-

zontální
kruh

360°
hori-

zontáln
í kruh

165 cm vysoký stativ s kulovou
hlavou umožňuje, aby byl 
AL 26 velmi rychle vyrovnán.

Informace na Tel: +420 581 746 256-8 / Fax: +420 581 746 255

AL 22 Classic-Set
Dodáváno s: AL 22 Classic, Hliníkový odlehčený stativ 165 cm,
Teleskopická nivelační lať 4 m

AL 26 Classic-Set
Dodáváno s: AL 26 Classic, Stativ s kulovou hlavou 165 cm,
Teleskopická nivelační lať 5 m

40 cm

35 cm

30 cm

10 cm

5 cm

1 cm

A

B
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Teleskopická nivelační lať 5 m
Vyrobena ze silných hliníkových dílů,
max. výška 5m, min. výška 1,22m.
Vhodná pro automatické optické
nivelační přístroje a rotační lasery.
Lehce čitelná, velmi houževnatá
nivelační lať pro použití i ve velmi nepříznivých podmínkách
okolního prostředí.

Teleskopická nivelační lať 4 m
Vyrobena ze silných hliníkových dílů,
max. výška 4m, min. výška 1,19m.
Vhodná pro automatické optické
nivelační přístroje a rotační lasery.
Lehce čitelná, velmi houževnatá
nivelační lať pro použití i ve velmi nepříznivých podmínkách
okolního prostředí.

Obal pro Teleskopickou nivelační lať 4 m a 5 m
Přepravní obal pro teleskopické nivelační latě.

Popis Objednací č.
(EAN kód)

VE

Nivelační latě

Flexi nivelační lať
Referenční výška cca. 80-190cm 
± 50cm měřící rozsah, Max. délka cca.
240cm. Výškový rozdíl lze číst přímo
bez zbytečných výpočtů. Velmi vhodná
pro měření výškových rozdílů od
podlahy. Nesrovnatelná z pohledu klasických nivelačních latí.

Tele-Pilot 3 m
Profesionální teleskopické měřidlo s
okénkem. Umožňuje přesné měření
velkých výšek; vedené, vnitřní ocelová
měřící páska; pro měření vnitřních i
vnějších rozměrů; s uzamykáním každé
části. Referenční výšky lze měřit přímo v kombinaci s
rotačními lasery, laserovým přijímačem a L-držákem.

Tele-Pilot 5 m
Profesionální teleskopické měřidlo s
okénkem. Umožňuje přesné měření
velkých výšek; vedené, vnitřní ocelová
měřící páska; pro měření vnitřních i
vnějších rozměrů; s uzamykáním každé
části. Referenční výšky lze měřit přímo v kombinaci s
rotačními lasery, laserovým přijímačem a L-držákem.

Libela pro Teleskopickou nivelační lať
Lehce nasaditelná kruhová libela pro vyrovnávání
Teleskopických nivelačních latí.

Obal pro Tele-Pilot 5 m
Přepravní obal.

Informace na Tel: +420 581 746 256-8 / Fax: +420 581 746 255

Flexi nivelační lať zelené
Referenční výška cca. 80-190cm 
± 50cm měřící rozsah, Max. délka cca.
240cm. Výškový rozdíl lze číst přímo
bez zbytečných výpočtů. Velmi vhodná
pro měření výškových rozdílů od
podlahy. Nesrovnatelná z pohledu klasických nivelačních latí.
Ideální pro zelené laserové paprsky.
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Profesionální klikový stativ 260 cm
Adaptér s 5/8“ závitem, integrovaný klikový zvedák. Široký
rozsah nastavení díky extrémně dlouhé zvedané části. Kliku
lze v dané poloze rychle zajistit. Houževnaté ocelové patky,
ocelové řetízky, přepravní pásek.

Stativy a držáky

Hliníkový stativ 170 cm
Adaptér s 5/8“ závitem, verze pro velké namáhání, rychlé
povolení/zajištění, houževnaté ocelové patky, ocelové řetízky,
frézovaná dosedací část pro usazení přístroje, háček pro
zavěšení olovnice, přepravní pásek. 

Není určen pro ACL 2C RX, ACL 2P RX, ACL 4P RX, PBL, PCL.

Klikový stativ 160 cm
Adaptér s 5/8“ závitem, verze pro velké namáhání s klikovým
zvedáním, rychlé povolení/zajištění, kruhová libela,
houževnaté ocelové patky, ocelové řetízky, háček pro
zavěšení olovnice, přepravní pásek.

Kompaktní stativ 120 cm
Velmi kvalitní mini klikový stativ vyrobený z hliníku;
použitelný na různých površích díky speciálním
kombinovaným patkám (guma/ocelový vrch), 5/8“ závitový
adaptér.

Hliníkový odlehčený stativ 165 cm
Adaptér s 5/8“ závitem, odlehčená verze, houževnaté ocelové
patky, frézovaná dosedací část pro usazení přístroje, háček pro
zavěšení olovnice, rychlé povolení/zajištění, přepravní pásek. 

Není určen pro ACL 2C RX, ACL 2P RX, ACL 4P RX, PBL, PCL.

Rychloupínací
zámek pro
rovnoměrné
vysunutí všech noh

Dosedací plocha
pro přístroje je
vybroušena do
rovného povrchu

Houževnaté
ocelové patky
pro bezpečné
ustavení

Nastavitelný
přepravní
popruh

Celoobvodový
ocelový řetěz
zabraňuje
podklouznutí noh
na kluzkém
povrchu

Háček na
zavěšení
olovnice je
přímo pod
zajišťovacím
šroubem.

Profesionální
klikové zvedání na
Profesionálním
klikovém stativu
se stupnicí v mm

Klikové
zvedání s
milimetrovou
stupnicí

Popis Objednací č.
(EAN kód)

VE

Stativ s kulovou hlavou 165 cm
Adaptér s 5/8“ závitem, odlehčená verze, houževnatá ocelová
kulová dosedací část pro usazení přístroje, háček pro zavěšení
olovnice, rychlé povolení/zajištění, přepravní pásek. Speciálně
pro automatické optické nivelační přístroje AL 22/26.

Informace na Tel: +420 581 746 256-8 / Fax: +420 581 746 255
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Popis Objednací č.
(EAN kód)

VE

Teleskopický stojan 330 cm
Velmi kvalitní hliníkový teleskopický stojan, ideální pro práce,
kde je potřeba rychle měnit polohy laserových přístrojů.
Stojan je upevněn mezi podlahou a stropem. Laserový přístroj
lze následně velice rychle výškově přesouvat. Adaptér s 5/8“,
1/4” závitem. Konstrukce se skládá ze 5 částí pro jednoduché
přenášení. Max. výška 330cm.
Dodáváno s: přepravní brašna

Profesionální klikový stativ 320 cm
Adaptér s 5/8“ závitem, extrémně odolná konstrukce, vhodný
pro venkovní práce. Vhodný i do velmi nepříznivých
povětrnostních podmínek díky stabilnímu pevnému dvojčinnému
zajišťovacímu zámku. Kruhová libela, Odolné ocelové patky,
trojnohý rám pro maximální stabilitu, háček pro zavěšení
olovnice, přepravní pásek. Klikový zvedák lze v dané poloze
rychle zajistit. Speciálně kombinované patky (guma v kombinaci
s ocelovými trny) je možno postavit na různé povrchy.

Stativy a držáky

Držák na zeď
Pro všechny rotační a liniové (křížové)
lasery Laserliner. Široká nastavitelnost,
upínací držák pro připevnění na
konstrukční prvky. Nezbytný pro práci
s AutoControl Master ACM ve
vertikální poloze na stativu.

Držák na zeď Pro
Pro všechny rotační a liniové (křížové)
lasery Laserliner. S polohovacím
kolečkem pro přesné nastavení výšky,
upínací držák pro připevnění na
konstrukční prvky.

Informace na Tel: +420 581 746 256-8 / Fax: +420 581 746 255

Profesionální klikový stativ 300 cm
Adaptér s 5/8“ závitem, integrovaný nastavitelný klikový
systém. Extrémně dlouhá zvedaná část umožňuje široký
rozsah nastavení. Klikový zvedák lze v dané poloze rychle
zajistit. Speciálně kombinované patky (guma/ocelový vrch)
pro použití na různých površích. Ocelové řetízky, přepravní
pásek.

Úhlový držák 5/8”
Profesionální konstrukce s úhlovou stupnicí. Vhodné pro
všechny laserové přístroje.
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Laserliner reklamní předměty

ARTIKL OBJEDNACÍ Č. EAN KÓD VE

Zápisník A4 020.80.50.1 4 021563 666225 1

Zápisník A5 020.80.51.1 4 021563 666232 1

Propisovací tužka 020.80.49.1 4 021563 665839 1

ARTIKL OBJEDNACÍ Č. EAN KÓD VE

3 Laserliner triko "Professional Technology", krátký rukáv, černé

Velikost M 020.83.03M 4 021563 666300 1

Velikost L 020.83.03L 4 021563 665679 1

Velikost XL 020.83.03XL 4 021563 665686 1

Velikost XXL 020.83.03XXL 4 021563 665693 1

ARTIKL OBJEDNACÍ Č. EAN KÓD VE

Laserové ukazovátko 020.100A 4 021563 665365 1
Business Green

CarSpotLight CSL 50 3.7412 4 021563 665396 1

ARTIKL OBJEDNACÍ Č. EAN KÓD VE

2 Laserliner polokošile "Professional Technology", krátký rukáv, oranžové

Velikost M 020.83.02M 4 021563 665105 1

Velikost L 020.83.02L 4 021563 665112 1

Velikost XL 020.83.02XL 4 021563 665129 1

Velikost XXL 020.83.02XXL 4 021563 665136 1

ARTIKL OBJEDNACÍ Č. EAN KÓD VE

1 Laserliner polokošile "Industrial Quality", dlouhý rukáv, černé

Velikost M 020.83.01M 4 021563 665068 1

Velikost L 020.83.01L 4 021563 665075 1

Velikost XL 020.83.01XL 4 021563 665082 1

Velikost XXL 020.83.01XXL 4 021563 665099 1



Vedoucí značkové produkty 
v moderní měřící technologii

Laserliner – A UMAREX Group brand

Stavební profesionálové a náruživí domácí kutilové věří výrobkům
značky Laserliner od firmy Umarex jako značce pokrokové měřící
technologie již mnoho let. Značka Laserliner si razí cestu přes celou
Evropu od té doby, co poprvé představila moderní měřidla
založená na laserové technologii, charakterizované četnými tech-
nickými inovacemi, nepřetržitým vývojem výrobků a pronikavým
designem.

Bez ohledu na dosažené technické výsledky tým Laserliner také
nastavuje standardy v komunikaci. Široký a variabilní rozsah proce-
sů měření a aplikací je ilustrován v barevných katalozích a na balení
jednotlivých výrobků, stejně tak jako online. Obchodní partneři pre-
zentují výrobky pro zákazníky, aby se s nimi mohli seznámit a vlast-
noručně si je vyzkoušet.

Vždy auktuální –
Naše online služby
Služby, na které se můžete spolehnout: vždy poskytují
nejnovější informace o technologi a odborných oblastech
působnosti. Rychlý a uživatelsky příjemný průvodce vás
provede všemi potřebnými informacemi.

Press and Test –
Online představení produktu
Videa k jednotlivým výrobkům naleznete v sekci "Press
and Test" na našich internetových stránkách - tyto videa
vám představí práci s výrobky, kde je možno je využít.

Pro bližší informace navštivte
www.laserliner.com.



UMAREX GmbH & Co. KG
– Laserliner –
Donnerfeld 2 
59757 Arnsberg, Germany
Telefon +49 2932 638 – 300
Fax +49 2932 638 – 333 
www.laserliner.com

Platnost od 01.05.2009. Vystaveno v souladu s našimi
Všeobecnými obchodními podmínkami.

Položky označené (1) jsou dostupné pouze do vyprodání
skladových zásob (ukončení výroby). Změny barev, desi-
gnu a technických vylepšení vyhrazeny.
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